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En el present annex, es faun petit recull fotografic per tenir una visi6 general de la zona d'obres. 

Foto nQ 1. Carrer Valldolig. Sortida de la caseta de la impulsi6. Punt d'inici de l'obra. 

Foto nQ 2. Carrer Valldolig. Tram del trac;:at. 
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Foto n2 3. Carrer Valldolig. Tram del tra~at. 

'\ 

Foto n2 4. Carrer Valldolig. Tram del tra~at. 
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Foto nQ 5. Carrer Valldolig. Tram del trac;:at. 

Foto nQ 6. Carrer Valldolig. Tram del trac;:at. 
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Foto n2 7. Carrer Valldolig. Tram del tra~at. 

Foto n2 8. Carrer Valldolig. Tram del tra~at. 
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Foto nQ 9. Carrer Valldolig. Tram final. Punt de connexi6. 
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JUSTIFICACIO PREUS SIMPLES 

Pressupost n° 2.020 /A/ 90 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA 

MATERIAL 

I ARTICLE Preu 
86150 UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM 16,0875€ 
ACERPERF KG. PERFIL D'ACER MANIPULAT I SOLDAT PER ANCORAT 5,5770€ 
CE45/150 UT. COLZE FD EE 45° 150 MM 116,8200€ 
CE90/150 UT. COLZE FD EE 90° 150 MM 116,8200€ 
CLAPETAF UT. BOCA GLAU PEAD/FG ' PURDIE' PER VORERA 27,2250€ 
CLBD1454 UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402A,1410/ 18,0510€ 
CLCB50 UT. COLLARI LEYA SORTIDA BRIDA 50 MM 48,7163€ 
CLCM112 UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2' 14,6273€ 
CN150100 UT. CON FD BB 150x100 MM 75,7433€ 
FDFBE150 UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150 71,8245€ 
GER010 UT. GERO DE 10 0,2869€ 
H20 LT. AIGUA 0,0156€ 
HIDRANTP UT. HIDRANT DE 100 AMB ARQUETA HOMOLOGAT 398,1203€ 
INOXFM16 UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16 1,1664€ 
INOXFM20 UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20 2,4424€ 
ISOPROPA LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPROPANOL 3,3413€ 
JP100 UT. JUNTA PLANA 100 MM. 2,4750€ 
JP150 UT. JUNTA PLANA 150 MM. 2,4750€ 
JP50 UT. JUNTA PLANA 50 MM. 0,8250€ 
MALLA ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONADA D' 0,4538€ 
PA404015 UT. PLACA D'ANCLATGE DE 400x400x15 MM 39,2700€ 
PATESUGA UT. PATE SUGAR POLIPROPILE 4,8098€ 
PEM110 UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM 15,6173€ 
PLACAHID UT. PLACA INDICADORA D'HIDRANT 25,5750€ 
PORTLAND UT. SAC DE CIMENT PORTLAND 3,9818€ 
PTMPB110 UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+BRIDA ACER 38,7585€ 
SAULO TN. SAULO SENSE GARVELLAR 11,6738€ 
SORRA0-3 KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE O A 3 MM 0,0223€ 
TE150100 UT. TE FD BBB 150x100 MM 106,3260€ 
TEFLONPE UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 MTS X 0 0,9323€ 
TFD150 ML. TUB DE FOSA DUCTIL ON 150 34,4355€ 
TFD40A UT. TAPA FD DE 40x40 CM 'AIGUA' 27,0270€ 
TFD60A UT. TAPA FD DE 60 CM 'AIGUA' 111,6555€ 
TPBD50 ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE 6,9218€ 
VC150AP UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 150 A-P 249,1418€ 
VC50AP UT. VAL VU LA COMPORT A FD SEIENT TOU 50 A-P 94,3140€ 
VCFD112 UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2' 88,2750€ 
VENBG50 UT. VENTOSA BELGICAST TRIFUNCIONAL DE 50 638,5253€ 
VIS1660 UT. CARGOLZINCAT 16x60 0,4903€ 
VIS1670 UT. CARGOL ZINCAT 16x70 0,5541€ 
VIS2080 UT. CARGOL ZINCAT 20x80 1,0165€ 
VOLAN150 UT. VOLANT PER EUR020 DE 100 A 150 15,5925€ 
VOLAN50 UT. VOLANT PER EUR020 DE 40 A 50 11 ,5830€ 

MAQUINARIA 

I ARTICLE Preu 
CAMI016 H. CAMIO DE 16000 KG 35,8463€ 
CAMI020 H. CAMIO DE 20000 KG 41,2253€ 
COMPPNEU2M H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MARTELLS 14,9540€ 
GENERADO H. GENERADOR D'ELECTRICITAT 6 KVA 12,8535€ 
MAQELECT H. MAQUINA PER SOLDAR ACCESSORI ELECTROSOLDABL 10,6658€ 
MARRETRO H. MARTELL PICADORAMB RETROEXCAVADORA 51,0840€ 
PLANXA H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG. 8,3116€ 
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MAQUINARIA 

I ARTICLE Preu 
PLUMA16 H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA 40,3301€ 
REGLEVIB H. REGLE VIBRATOR! 4,8852€ 
REMOLMEC H. REMOLINADOR MECANIC 5,2978€ 
RETRO H.RETROEXCAVADORA 38,5358€ 
TALLJUNT H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS 10,9737€ 

MAD'OBRA 

I ARTICLE Preu 
EQUIPOC H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EINES 67,3733€ 
HMANOBRE H. MANOBRE 18,7230€ 
HO H. HORES OFICIAL FONTANER 17,8799€ 
HP H. HORES PEO FONTANER 15,2264€ 
HPALETA H. OFICIAL 1• PALETA 20,7347€ 

ALTRES 

I ARTICLE Preu 
APD UT. DESPLACAMENT A OBRA 44,0000€ 
APPM UT. PRESA DE MOSTRES 13,9000€ 
FCCA UT. DETERMINACIO CONSISTENCIA FORMIGO CON ABRAMS 27,0270€ 
FORMD200 M3. FORMIGO PER NETEJA HL-150 80,2395€ 
FORMD300 M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300 88,0605€ 
FRPC UT. PRESA DE MOSTRES DE FORMIGO I FABRICACIO DE 4 87,1500€ 
MBCETE UT. DETERMINACIO TEMPERATURA D'ESTESA AGLOMERAT AS 5,2500€ 
MBCMAM UT. ASSAIG MARSHALL MOSTRA AG LO MERA T ASFALTIC 119,0000€ 
MBCMCLL UT. CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA D'AGLOMERAT 43,7500€ 
MBCMDM UT. DETERMINACIO DE LA DENSITAT MAXIMA D'UNA MESCL 66,5000€ 
MBCMGA UT. GRANULOMETRIA ARID MOSTRA AGLOMERA T ASFAL TIC 35,7500€ 
MORTERPL M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PROPOR.1 :6 83,3663€ 
PREU0001 UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 € 0,8250€ 
SCEDH UT. DETERMINACIO DENSITAT I HUMITAT 'IN SITU'. FIN 132,5000€ 
SCMPM UT. ASSAIG DEL PROCTOR MODIFICAT 54,4000€ 
SENYALVIARIA UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA 500,0000€ 
SISC004 UT. SEGURETAT I SALUT. COORDINADOR. 4 VISITES DU 717,6000€ 
SISEB11 UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO ESTUDI BASIC. PE 1.921,3300€ 
SISPL05 UT. SEGURETAT I SALUT. REDACCIO PLA. PEM FINS A 436,4200€ 
TAXARUNA M3. TAXA D'ABOCADOR DE RUNES I TERRES NETES 17,1569€ 
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1. DADES DE L'OBRA 

1.1. Tipus d'obra 

Projecte de Reforma de la Xarxa d'Aigua Potable des de la impulsi6 al tercer barri de Valldolig. 

1.2. Empla~ament 

C. Valldolig, des de la impulsi6 al tercer barri, de Blanes 

1.3. Promoter 

Aigues de Blanes, S.A. 

1.4. Contractista 

Per adjudicar. 

1.5. Enginyer autor del Projecte 

Juan Ruiz Castro. 

1.6. Tecnic redactor de l'Estudi Basic de Seguretat i Salut 

Juan Ruiz Castro. Enginyer Tecnic Industrial. Col·legiat 20.021 

Estudi Basic de Seguretat i Salut 
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2. DADES TECNIQUES DE L'EMPLA~AMENT 

2.1. Topografia 

L'empla9ament de les obres es al carrer Valldolig, des de la impulsi6 al tercer barri. 

2.2. Caracterfstiques del terreny: resistencia cohesi6, nivell freatic 

Carrer Valldolig, des de la impulsi6 al tercer barri, ja urbanitzat i consolidat. 

2.3. Condicions ffsiques i d'us dels edificis de l'entorn 

No existeixen afectacions ve'ines. 

2.4. lnstal·lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades 

Donat l'ambit de les obres projectades es que s'han sol·licitat els serveis existents a totes les 

empreses d'instal·lacions i infraestructures de la zona afectada i sera el contractista qui en el moment 

d'executar les obres, haura d'actualitzar aquesta documentaci6 i verificar la realitat i correspondencia 

amb els planols i sera el responsable de la possible afectaci6. 

2.5. Ubicaci6 de vials 

Carrer Valldolig, des de la impulsi6 al tercer barri. 

Estudi Basic de Seguretat i Salut 2 
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3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MfNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO 

3.1. lntroducci6 

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execuci6 d'aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenci6 de riscos d'accidents i malalties professionals, aixf com informaci6 util per 

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

posteriors de manteniment. 

Servira per donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenci6 de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 

d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mfnimes 

de seguretat i de salut a les obres de construcci6. 

En base a l'art. 7e, i en aplicaci6 d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d'elaborar un Pia de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudi'in, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pia de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat 

i Salut durant l'execuci6 de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcci6 Facultativa. En cas d'obres de 

les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovaci6 d'aquesta Administraci6. 

Es record a l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'lncidencies pel seguiment 

del Pia. Qualsevol anotaci6 feta al Llibre d'lncidencies haura de posar-se en coneixement de la 

lnspecci6 de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hares. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15e del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes 

hauran de garantir que els treballadors rebin la informaci6 adequada de totes les mesures de 

seguretat i salut a l'obra. 

Abans del comen9ament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 

competent, segons model inclos a l'annex Ill del Reial Decret. 

Estudi Basic de Seguretat i Salut 3 
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La comunicaci6 d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pia 

de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execuci6 de l'obra o qualsevol integrant de la Direcci6 

Facultativa, en cas d'apreciar un rise greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar 

l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la lnspecci6 de Treball i Seguretat Social, al 

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcci6 Facultativa i del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes ( art. 11 e). 

3.2. Principis generals aplicables durant l'execuci6 de l'obra 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acci6 preventiva recollits en 

l'art. 15e de la "Ley de Prevenci6n de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant 

l'execuci6 de l'obra i en particular en les seguents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en ban estat d'ordre i neteja, 

b) L'elecci6 de l'emplar;:ament dels llocs i arees de treball, ten int en compte les seves condicions 

d'acces i la determinaci6 de les vies o zones de desplar;:ament o circulaci6. 

c) La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans auxiliars. 

ct) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les lnstal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execuci6 de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitaci6 i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses. 

D La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminaci6 o evacuaci6 de residus i runes. 

h) L'adaptaci6 en funci6 de l'evoluci6 de l'obra del periode de temps efectiu que s'haura de 

dedicar a les diferents feines o fases del trebalL 

i) La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors aut6noms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 
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a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acci6 preventiva establerts a !'article 15e de la Llei 31/95 s6n els seguents: 

1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevenci6, d'acord amb 

els seguents 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 concepci6 dels llocs de 

treball, l'elecci6 dels equips i els metodes de treball i de producci6, per tal de reduir el treball 

monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) Tenir en compte l'evoluci6 de la tecnica. 

D Substituir allo que es perill6s per allo que tingui poc o cap perill. 

g) Planificar la prevenci6, buscant un conjunt coherent que integri la tecnica, l'organitzaci6 del 

treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals 

en el treball. 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecci6 col·lectiva a la individual. 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L'empresari tindra en consideraci6 les capacitats professionals dels treballadors en materia 

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

3. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que names els treballadors que 

hag in rebut informaci6 suficient i adequada puguin accedir ales zones de rise greu i especific. 

4. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudencies no 

temeraries que pogues cometre el treballador. Per a la seva aplicaci6 es tindran en compte 
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els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que names 

podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a 

les dels que es preten controlar i no existeixin alternatives mes segures. 

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

de cobertura la previsi6 de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestaci6 del seu treball personal. 

3.3. ldentificaci6 dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions m1nimes 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 continuaci6 els riscos particulars 

de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el proces 

d'execuci6 de l'obra o be ser aplicables a d'altres feines. 

S'haura de tenir especial cura en els riscos mes usuals a les obres, com ara s6n, caigudes, tails, 

cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura mes adient pel treball que 

es realitzi. 

A mes, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificaci6 ve'ines i tenir 

cura en minimitzar en tot moment el rise d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparaci6, manteniment ... ). 

Estudi Basic de Seguretat i Salut 6 
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3.3.1. Mitjans i maquinaria 

~ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

~ lnterferencies amb lnstal·lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ... ). 

~ Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues ... ). 

~ Riscos derivats del funcionament de grues. 

~ Caiguda de la carrega transportada. 

~ Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics. 

~ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 

~ Cops i ensopegades. 

~ Caiguda de materials, rebots. 

~ Ambient excessivament soroll6s. 

~ Contactes electrics directes o indirectes. 

~ Accidents derivats de condicions atmosferiques. 

3.3.2. Treballs previs 

~ lnterferencies amb lnstal·lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ... ). 

~ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 

~ Cops i ensopegades. 

~ Caiguda de materials, rebots. 

~ Sabre esfor9os per postures incorrectes. 

~ Bolcada de piles de materials. 

~ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques). 

3.3.3. Enderrocs 

~ lnterferencies amb lnstal·lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ... ). 

~ Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics. 

~ Projecci6 de particules durant els treballs. 
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~ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 

~ Contactes amb materials agressius. 

~ T alls i punxades. 

~ Copsiensopegades. 

~ Caiguda de materials, rebots. 

~ Ambient excessivament soroll6s. 

~ Fallida de l'estructura. 

~ Sabre esfon;os per postures incorrectes. 

~ Acumulaci6 i baixada de runes. 

3.3.4. Moviments de terres i excavacions 

~ lnterferencies amb lnstal·lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ... ). 

~ Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics. 

~ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 

~ Cops i ensopegades. 

~ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

~ Caiguda de materials, rebots. 

~ Ambient excessivament soroll6s. 

~ Desplom i/o caiguda de les parets de contenci6, pous i rases. 

~ Desplom i/o caiguda de les edificacions ve'ines. 

~ Accidents derivats de condicions atmosferiques. 

~ Sabre esfor9os per postures incorrectes. 

~ Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar. 

3.3.5. Fonaments 

~ lnterferencies amb lnstal·lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ... ). 

~ Projecci6 de particules durant els treballs. 

~ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 
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~ Contactes amb materials agressius. 

~ Tails i punxades. 

~ Cops i ensopegades. 

~ Caiguda de materials, rebots. 

~ Ambient excessivament soroil6s. 

~ Desplom i/o caiguda de les parets de contenci6, pous i rases. 

~ Desplom i/o caiguda de les edificacions ve'ines. 

~ Despreniment i/o esilavissament de terres i/o roques. 

~ Contactes electrics directes o indirectes. 

~ Sabre esforgos per postures incorrectes. 

~ Failides d'encofrats. 

~ Failides de recalcaments. 

~ Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics. 

~ Bolcada de piles de material. 

~ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques). 

3.3.6. Estructura 

~ lnterferencies amb lnstal·lacions de subministrament public (aigua, ilum, gas ... ). 

~ Projecci6 de particules durant els trebails. 

~ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 

~ Contactes amb materials agressius. 

~ Tails i punxades. 

~ Cops i ensopegades. 

~ Caiguda de materials, rebots. 

~ Ambient excessivament soroil6s. 

~ Contactes electrics directes o indirectes. 

~ Sabre esforgos per postures incorrectes. 

~ Failides d'encofrats. 
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>- Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics. 

>- Bolcada de piles de material. 

>- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques). 

>- Riscos derivats de l'acces a les plantes. 

>- Riscos derivats de la pujada i recepci6 dels materials 

3.3.7.Ram de paleta 

>- Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics. 

>- Projecci6 de particules du rant els trebails. 

>- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 

>- Contactes amb materials agressius. 

>- Tails i punxades. 

>- Cops i ensopegades. 

>- Caiguda de materials, rebots. 

>- Ambient excessivament soroil6s. 

>- Sabre esfor9os per postures incorrectes. 

>- Bolcada de piles de material. 

>- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques). 

3.3.8. Coberta 

>- lnterferencies amb lnstal·lacions de subministrament public (aigua, ilum, gas ... ). 

>- Projecci6 de particules durant els trebails. 

>- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 

>- Contactes amb materials agressius. 

>- Tails i punxades. 

>- Cops i ensopegades. 

>- Caiguda de materials, rebots. 

>- Ambient excessivament soroil6s. 
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~ Sabre esfor9os per postures incorrectes. 

~ Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics. 

~ Caigudes de pals i antenes. 

~ Bolcada de piles de material. 

~ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques). 

3.3.9.Revestiments i acabats 

~ Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics .. 

~ Projecci6 de particules durant els treballs. 

~ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 

~ Contactes amb materials agressius. 

~ Tails i punxades. 

~ Cops i ensopegades. 

~ Caiguda de materials, rebots. 

~ Sabre esfor9os per postures incorrectes. 

~ Bolcada de piles de material. 

~ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques). 

3.3.1 O. lnstal-lacions 

~ lnterferencies amb lnstal·lacions de subministrament public (aigua, ilum, gas ... ). 

~ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes). 

~ Tails i punxades. 

~ Cops i ensopegades. 

~ Caiguda de materials, rebots. 

~ Emanacions de gasos en obertures de pous marts. 

~ Contactes electrics directes o indirectes. 

~ Sobresfor9os per postures incorrectes. 

~ Caigudes de pals i antenes 
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3.3.11. Relaci6 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 caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 

treball. 

2. Treballs en els quals l'exposici6 a agents quimics o biologics suposi un rise d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitaci6 

de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensi6. 

5. Treballs que exposin a rise d'ofegament per immersi6. 

6. Obres d'excavaci6 de t(mels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersi6 amb equip subaquatic. 

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l'us d'explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

3.4. Mesures de prevenci6 i protecci6 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A mes, s'hauran 

de mantenir en ban estat de conservaci6 els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. 

D'altra banda els medis de protecci6 hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

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

(reparaci6, manteniment ... ). 
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3.4.1. Mesures de protecci6 col-lectiva 

~ Organitzaci6 i planificaci6 dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra. 

~ Senyalitzaci6 de les zones de peril!. 

~ Preveure el sistema de circulaci6 de vehicles i la seva senyalitzaci6, tant a !'interior de l'obra com en 

relaci6 amb els vials exteriors. 

~ Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria. 

~ lmmobilitzaci6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega. 

~ Respectar les distancies de seguretat amb les lnstal·lacions existents. 

~ Els elements de les lnstal·lacions han d'estar ambles seves proteccions a'illants. 

~ Fonamentaci6 correcta de la maquinaria d'obra. 

~ Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega 

maxima, delimitaci6 del radi d'acci6, frenada, blocatge, etc. 

~ Revisi6 periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra. 

~ Sistema de rec que impedeixi l'emissi6 de pols en gran quantitat. 

~ Comprovaci6 de l'adequaci6 de les solucions d'execuci6 a l'estat real dels elements (subs61, 

edificacions ve"ines). 

~ Comprovaci6 d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecci6 de rases .. 

~ Utilitzaci6 de paviments antilliscants. 

~ Col·locaci6 de baranes de protecci6 en llocs amb peril! de caiguda. 

~ Col·locaci6 de xarxat en forats horitzontals. 

~ Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lanes). 

~ Us de canalitzacions d'evacuaci6 de runes, correctament instal·lades. 

~ Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides. 

~ Col·locaci6 de plataformes de recepci6 de materials en plantes altes. 

3.4.2.Mesures de protecci6 individual 

~ Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecci6 de particules. 

~ Utilitzaci6 de calgat de seguretat. 
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~ Utilitzaci6 de case homologat. 

~ A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecci6 caldra establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la utilitzaci6 del qual sera obligatoria. 

~ Utilitzaci6 de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

rise de tails i punxades. 

~ Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

~ Utilitzaci6 de mandils. 

~ Sistemes de subjecci6 permanent i de vigilancia per mes d'un operari en els treballs amb peril! 

d'intoxicaci6. Utilitzaci6 d'equips de subministrament d'aire. 

3.4.3.Mesures de protecci6 a tercers 

~ Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la cal9ada s'ha de 

preveure un passadls protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 

l'obra puguin entrar. 

~ Preveure el sistema de circulaci6 de vehicles tant a !'interior de l'obra com en relaci6 amb els vials 

exteriors. 

~ lmmobilitzaci6 de camions mitjan9ant falques i/o topalls du rant les tasques de carrega i descarrega. 

~ Comprovaci6 de l'adequaci6 de les solucions d'execuci6 a l'estat real dels elements (subsol, 

edificacions ve'ines). 

~ Protecci6 de forats i fa9anes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lanes) 

3.5. Primers auxilis 

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informara a l'inici de l'obra, de la situaci6 dels diferents centres medics als quals s'hauran de 

traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid 

trasllat dels possibles accidentats. 
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3.6. Normativa aplicable 

3.6.1. Relaci6 de normes i reg laments aplicables 

3.6.1.1. Seguretat i salut en el treball de la construcci6 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capitulo VII "Andamios") 

Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940). 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 167, 15/06/1952). 

* Modificaci6n del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE num. 356, 22/12/1953). 

• Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcci6n, vidrio y ceramica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 213 al 216, 05, 07-

09/09/1970) (C.E. - BOE num. 249, 17/10/1970) 

* Modificaci6n de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE 

num. 78, 31/03/1972) 

* Nuevas categorias profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE num. 191, 10/08/1972). 

* Modificaci6n de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE num. 182, 31/07/1973). 

• Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 

(C.E. - BOE num. 82, 06/03/1971). 

• Regulaci6n de las condiciones para la comercializaci6n y libre circulaci6n intracomunitaria de las 

equipos de protecci6n individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaria del Gobierno (BOE num. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num. 42, 24/02/1993) 

* Modificaci6n. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995). 

• Reglamento sabre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 267, 07/11/1984) (C.E. -

BOE num. 280, 22/11/1984) 

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987). 

* Prevenci6n y reducci6n de la contaminaci6n del media ambiente producida par el amianto. Real 

Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria 

del Gobierno (BOE num. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE num. 43, 19/02/1991). 
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• Modificaci6n de las articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 par la que se aprueba 

el Reglamento sabre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de enero de 

1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. 

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE num. 186, 

05708/1993). 

• Protecci6n de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposici6n al ruido durante el 

trabajo. 

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaria del Gobierno (BOE num. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295, 09/12/1989 y num. 

126, 26/05/1990). 

• Prevenci6n de riesgos laborales. 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE num. 269, 10/11/1995). 

• Se aprueba el Reglamento de las Servicios de Prevenci6n. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 

27, 31/01/1997) 

* Modificaci6n. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998). 

• Disposiciones minimas de seguridad y salud en las lugares de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 

97, 23/04/1997). 

• Disposiciones minimas en materia de senalizaci6n de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 

97, 23/04/1997). 

• Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaci6n manual de cargas que 

entrane riesgos, en particular dorsolumbares, para las trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 

97, 23/04/1997). 

• Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaci6n par las trabajadores de 

equipos de protecci6n individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 140, 

12/06/1997). 
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• Protecci6n de las trabajadores contra las riesgos relacionados con la exposici6n a agentes 

cancerigenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 124, 

24/05/1997) 

* Modificaci6n. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

num. 145, 17/06/2000). 

• Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaci6n par las 

trabajadores de las equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188, 

07/08/1997). 

• Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de las 

trabajadores en las actividades mineras. 

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 

240, 07/10/1997) . 

• Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construcci6n. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 256, 

25/10/1997). 

• Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo 

temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 

47, 24/02/1999). 

• Protecci6n de la salud y seguridad de las trabajadores contra las riesgos relacionados con la 

exposici6n a agentes quimicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 104, 

01/05/2001). 

• Disposiciones minimas para la protecci6n de la salud y seguridad de las trabajadores frente al 

riesgo electrico. 

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 148, 

21/06/2001). 

• Convenio colectivo General del Sector de la Construcci6n. 

Resoluci6n de 30 de abril de 1998, de la Direcci6n General de Trabajo (BOE num. 133, 
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04/06/1998), 

• S'estableix un certificat sabre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions 

a linies electriques. 

Resoluci6 de 4 de novembre de 1988, del Departament d'lndustria i Energia (DOGC num. 1075, 

30/11/1988). 

• S'aprova el model de Llibre d'incidencies en obres de construcci6. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC num. 2565, 27/01/1998). 

• Conveni col,lectiu provincial. 

• Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. 

• Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 52, 

01/03/2002). 

• Se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, de Prevenci6n de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinaci6n de actividades empresariales. 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE num. 27, 31/01/2004), 

3.6.1.2. CONTROL DE QUALITAT EN GENERAL 

• Reglamento de la lnfraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 32, 

06/02/1996) (C.E. - BOE num. 57, 06/03/1996). 

• Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 

Decret 77/1984, de 4 de mare;, de la Presidencia de la Generalitat (DOGC num. 428, 25/04/1984) 

* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de mare; de 1984 

(DOGC num. 493, 12/12/1984). 

• Control de qualitat de l'edificaci6, 

Decret 375/1988, d'1 de desembre, del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques 

(DOGC num. 1086, 28/12/1988) (C.E. -DOGC num, 1111, 24/02/1989) 

* Desplegament del Decret. 

Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989) 

* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989) 
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* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992). 

• Us del registre de materials de l'ITEC en relaci6 amb el programa de control de qualitat de 

l'edificaci6. 

Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC 

num. 2226, 05/07/1996). 

3.6.1.3. Maquinaria d'obra 

• Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de lndustria (BOE num. 141, 14/06/1977) (C.E. -

BOE num. 170, 18/07/1977). 

* Modificaci6n articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981). 

• Se derogan disposiciones en materia de normalizaci6n y homologaci6n. 

Real Decreto 1849, de 10 de noviembre de 2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE 

num. 289, 02/12/2000). 

• Disposiciones de aplicaci6n de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y 

de manejo mecanico. 

Real Decreto 47 4/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 121, 

20/05/1988). 

• lnstrucci6n Tecnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevaci6n y 

manutenci6n, referente a gruas torre para obras y otras aplicaciones. 

Real Decreto 836 de 27 de junio de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE num. 170, 

17/07/2003) (C.E. - BOE num. 20 23/01/2004). 

• Disposiciones de aplicaci6n de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximaci6n de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaria del Gobierno (BOE num. 297, 11/12/1995) 

* Modificaci6n. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995) 

* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resoluci6n de 5 de julio de 

1999, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 197, 18/08/1999). 
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• Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la lnstrucci6n Tecnica Complementaria MIE

AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevaci6n y Manutenci6n, referente a "gruas m6viles 

autopropulsadas usadas". Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003, del Ministerio de 

Ciencia y Tecnologia (BOE num. 170, 17/07/2003). 

• Criteris d'aplicaci6 de la lnstrucci6 tecnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del Reglament 

d'aparells d'elevaci6 i de manutenci6 referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 

Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcci6 General de Seguretat Industrial, del Departament 

d'lndustria i Energia. 

• Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 52, 

01/03/2002). 

3.6.1.4. Projectes i direcci6 d'obres 

• Normas sobre redacci6n de proyectos y direcci6n de obras de edificaci6n, 

Orden de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE num. 71, 24/03/1971) (C.E. -

BOE num, 160, 06/07/1971), 

• Normas sobre el libro de 6rdenes y asistencias en obras de edificaci6n. 

Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE num, 144, 17/06/1971) 

* Modificaci6n de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971). 

• Certificado final de direcci6n de obras. 

Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda (BOE num. 35, 10/02/1972). 

• Modificaci6n de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes 

a la direcci6n de obras de edificaci6n y cedula de habitabilidad. 

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE num. 

33, 07/02/1985). 

Ley de Ordenaci6n de la Edificaci6n, 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del estado (BOE num, 266, 06/11/1999). 

• Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constituci6n de las garantias a que se refiere el 

articulo 20, 1 de la Ley de Ordenaci6n de la Edificaci6n, 
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lnstrucci6n de 11 de septiembre de 2000, de la Direcci6n General del Registro y del Notariado 

(BOE num. 227, 21/09/2000). 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE num. 313, 31/12/2001). 

• Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafiamiento" a la Llei de 

pressupostos per a l'any 2002. Conte !'article 82 que afegeix un nou epigraf dins l'apartat a) del 

num. 1 de !'article 3 de la LOE, epigraf a.4). Facilitaci6 per a l'acces dels serveis postals, 

mitjan9ant la dotaci6 de les instal·lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals, 

segons disposa la seva normativa especifica. 

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE num. 313, 31/12/2002) (C.E. -

BOE num. 81, 04/04/2003). 

• Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafiamiento" a la Ley de 

presupuestos para el afio 2003. Modifica la disposici6n adicional segunda sabre la obligatoriedad 

de las garantias par dafios materiales ocasionados par vicios y defectos en la construcci6n. 

3.6.1.5. Residus d'enderrocs i de construcci6 

• Llei reguladora dels residus. 

Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidencia de la Generalitat (DOGC num. 1776, 28/07/1993). 

*Modificaci6. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidencia de la Generalitat (DOGC num. 3915, 

01/07/2003). 

*Derogaci6 articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la Presidencia de la 

Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003). 

• Regulaci6 del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 1904, 06/03/1994). 

• Regulaci6 dels enderrocs i altres residus de la construcci6. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 1931, 

08/08/1994). 

* Modificaci6. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001). 

• Cataleg de residus de Catalunya. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2166, 
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09/02/1996). 

* Modificacio. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 

12/04/1999). 

3.6.1.6. Aparells a pressi6 en general 

• Reglamento de aparatos a presion. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 128, 

29/05/1979) (C.E. - BOE num. 154, 28/06/1979). 

* Modificacion de las articulos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE num. 61, 

12/03/1982) 

* Modificacion de varios articulos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 285, 

28/11/1990) (C.E. - BOE num. 21, 24/01/1991). 

• Disposiciones de aplicacion de la Directiva 87-404-CEE, sabre recipientes a presion simples. 

Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de lndustria, Comercio y Turismo (BOE 

num. 247, 15/10/1991). 

* Modificacion. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de lndustria y Energia 

(BOE num. 20, 24/01/1995) 

* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 28 de diciembre 

de 1999, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 17, 20/01/2000). 

• Se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a las equipos de presion y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, 

que aprobo el Reglamento de aparatos a presion. 

Real ~ecreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 129, 

31/05/1991). 

* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 22 de febrero de 

2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE num. 82, 05/04/2001) . 

• Es regula l'aplicacio del Reglament d'aparells a pressio en les instal·lacions fetes a Catalunya. 

Ordre de 27 de mar9 de 1990, del Departament d'lndustria i Energia (DOGC num. 1284, 

27/04/1990). 

Estudi Basic de 5eguretat i Salut 22 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULSl6 AL 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

• Es defineixen els criteris d'aplicaci6 del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu a aparells de 

pressi6. 

Resoluci6 de 13 de desembre de 2000, del Departament d'lndustria, Comer9 i Turisme (DOGC 

num. 3299, 05/01/2001). 

3.6.1.7. Formigons i morters 

• Armaduras activas de acero para hormig6n pretensado. 

Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 

305, 21/12/1985). 

• Se establece la certificaci6n de conformidad a normas coma alternativa de la homologaci6n de las 

armaduras activas de acero para hormig6n pretensado. 

Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 69, 22/03/1994). 

• Se declara obligatoria la homologaci6n de las cementos para la fabricaci6n de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 265, 

04/11/1988). 

* Modificaci6n de normas UNE. Orden de 28 de junio de 1989 (BOE num. 155, 30/06/1989). 

* Modificaci6n de normas UNE. Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE num. 312, 29/12/1989). 

* Modificaci6n de normas UNE. Orden de 11 de noviembre de 2002 (BOE num. 301, 17/12/2002). 

• Se establece la certificaci6n de conformidad a normas coma alternativa de la homologaci6n de las 

cementos para la fabricaci6n de hormigones y mortems para todo tipo de obras y productos 

prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de lndustria y Energia (BOE num. 21, 25/01/1989). 

• lnstrucci6n de Hormig6n Estructural (EHE). 

Real Decreto 2661 /1998, de 11 de noviembre, del Ministerio de Fomento (BOE num. 11, 

13/01/1999). 

* Modificaci6n. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 

24/06/1999). 

• Se publican las referencias a las normas UNE que son transposici6n de normas armonizadas, asi 
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como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos 

comunes. 

Orden de 3 de abril de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE num. 87, 11/04/2001). 

• Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucci6n de hormig6n 

estructural. 

Resoluci6n de 4 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE num. 154, 28/06/2001). 

• Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormig6n estructural. 

Resoluci6n de 5 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE num. 154, 28/06/2001) . 

• Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la lnstrucci6n de Hormig6n 

Estructural. 

Resoluci6n de 20 de noviembre de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE num. 298, 13/12/2001). 

• Se reconoce la marca "CV" para cementos, concedida por Aidico, a los efectos de la lnstrucci6n 

de Hormig6n Estructural. 

Resoluci6n de 29 de julio de 2003, de la Secretaria General Tecnica (BOE num. 197, 18/08/2003). 

• Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucci6n 

de hormig6n estructural. 

Resoluci6n de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE num. 239, 6/10/2003). 

• Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormig6n a 

efectos de la instrucci6n de hormig6n estructural. 

Resoluci6n de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE num. 239, 6/10/2003). 

• Se amplian los anexos I, 11 y 111 de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican 

las referencias a las normas UNE que son transposici6n de normas armonizadas, asi como el 

periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcci6n. 

Resoluci6n de 16 de enero de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE num. 32, 

6/02/2003). 

• Se aprueba la lnstrucci6n para la recepci6n de cementos (RC-03). 

Real Decreto 1797 de 26 de diciembre de 2003, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 14, 

16/01/2004). 
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3.6.1.8. Obra de ma6 

• RL-88 "Pliego de condiciones para la recepci6n de las ladrillos ceramicos en las obras de 

construcci6n". 

Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del 

Gobierno (BOE num. 185, 03/08/1988). 

• NBE-FL-90 "Muros resistentes de fabrica de ladrillo". 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE 

num. 4, 04/01/1991). 

Blanes, octubre de 2020 

Juan Rur-capro 

EnginyU nic Industrial 

Col·legiat num. 20.021 
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1. NORMATIVA APLICABLE 

Decret 92/1999 de 6 d'abril, pel qual s'aprova el cataleg de residus de Catalunya . 

Decret 93/1999 de 6 d'abril de procediment de gesti6 de residus 

Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoritzacio i eliminacio de 

residus i la llista europea de residus. 

Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la produccio i gestio dels residus de construccio i 

demolicio. 

Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qua I s'aprova el Programa de prevencio i gestio de residus i recursos 

de Catalunya . 

2. INSTAL·LACIONS DE RECICLATGE O DISPOSICIO DE REBUIG 

La disposicio dels rebuigs consisteix en la gestio dels residus que no es poden valoritzar i que, en general, es 

dipositen en abocadors. 

Els residus sempre son una nosa, com a mfnim, lletja, tot i que en alguns casos, s6n de naturalesa toxica o 

contaminant i, per tant, potencialment perillosos. No es aquest el cas dels residus de l'obra queens ocupa, ja 

que tots ells es corresponen amb al classificacio IN {Inert). Els residus d'aquest tipus, que no son perillosos i no 

es poden valoritzar, s'han de llern;:ar en un abocador controlat a fi que, almenys, no alterin el paisatge. 

El contractista es responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat amb les directrius del Reial 

Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencio i gesti6 de residus i recursos de 

Catalunya, pel que es regula la produccio i gesti6 dels residus de construccio i demolicio, a fi i efecte de 

minimitzar la produccio de residus de construcci6 com a resultat de la previsio de determinats aspectes de l'obra 

i/o de l'enderroc. 

En aquest annex s'ha avaluat el volum i les caracterfstiques dels residus que previsiblement s'originaran. En tot 

cas, els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financ;:ant el contractista els costos que aixo comporti, i que 

estan inclosos en cada unitat d'obra considerada. 

A continuacio, s'adjunta un llistat amb les instal·lacions de reciclatge mes properes per tal que el contractista 

tri'i el lloc on portara els seus residus de construcci6. 
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3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb el que estipula el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenci6 i 

gesti6 de residus i recurses de Catalunya, pel qual es regula la producci6 i gesti6 dels residus de la construcci6 i 

demolici6, i el canon sabre la deposici6 controlada dels residus de la construcci6, es obligaci6 del contractista 

lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge opera la disposici6 del rebuig i abonar-li, si s'escau, 

els costos de gesti6. 

El sol-licitant de la llicencia d'obres ha d'acreditar, davant de I' Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat 

un document d'acceptaci6 que garanteixi la correcta destinaci6 dels residus separats per tipus. En aquest 

document ha de constar el codi de gestor i el domicili de l'obra. 

El sol·licitant de la llicencia ha de presentar a I' Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de la finalitzaci6 

de l'obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

En cas de que en l'estudi de gesti6 i en el corresponent pla de gesti6 s'hagi previst la reutilitzaci6 de terres i 

pedres no contaminades per substancies perilloses generades en la propia obra, en una obra diferent o en una 

activitat de restauraci6, condicionament o reple, sera necessari que la llicencia d'obres determini la forma 

d'acreditaci6 de l'esmentada gesti6. Aquesta acreditaci6 podra realitzar-se: 

a) mitjanc;:ant els serveis tecnics del mateix ajuntament. 

b) mitjanc;:ant em preses acreditades externes. El cost d'aquesta acreditaci6 sera assumit pel productor dels 

residus. 

4. CALCUL DE LA FIAN<;A 

D'acord amb el que estipula el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenci6 i 

gesti6 de residus i recurses de Catalunya, pel qual es regula la producci6 i gesti6 dels residus de la construcci6 i 

demolici6, i el canon sabre la deposici6 controlada dels residus de la construcci6, es calcula l'import de la fianc;:a 

que s'ha de dipositar un cop s'adjudiqui l'obra, abans de la signatura del contracte. 

5. ANTECEDENTS 

Durant els ultims anys, el vol um de residus gene rats al sector de la construcci6 s'ha incrementat de manera forc;:a 

important, i aixo implica que la seva gesti6 ha d'esser estudiada des de la fase de projecte per minimitzar el seu 

impacte ambiental. 
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En aquest context, hi ha un consens general entre tots els sectors implicats per afavorir la prevenci6, 

reutilitzaci6, reciclatge, valoraci6 i tractament adient dels destinats a eliminaci6. 

6. NORMATIVA APLICABLE 

Decret 92/1999 de 6 d'abril, pel qual s'aprova el cataleg de residus de Catalunya. 

Decret 93/1999 de 6 d'abril de procediment de gesti6 de residus 

Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoritzaci6 i eliminaci6 de 

residus i la llista europea de residus. 

Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producci6 i gesti6 dels residus de construcci6 i 

demolici6. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, per la que s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la construcci6 de 

Catalunya. 

7. DESCRIPCIO DE L'OBRA I DELS SEUS RESIDUS 

L'objecte del present projecte es la renovaci6 i millora de la xarxa d'aigua potable del carrer Valldolig, entre la 

impulsi6 i el tercer barri, al municipi de Blanes. 

El projecte inclou les connexions provisionals de la xarxa existent, aixf com la reposici6 dels serveis existents que 

s'afectin. 

En general, i com a filosofia de tota l'actuaci6, s'intenta valoritzar al maxim els materials provinents de l'obra, 

intentant reciclar i reutilitzar tots els elements que aixf ho permetin. 

El material extret mes representatiu de l'obra, pel seu volum i visibilitat, es el sobrant de terres. 

Els elements que per la seva estructura no es reutilitzaran al municipi, son les restes de bases de formig6 de voreres 

i cal<;ada, les restes de materials ceramics com panots i totxos, i les terres provinents d'excavacions de rases. 

8. AVALUACIO DELS VOLUMS I CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS 

De les tres categories de residus contemplats al cataleg de residus de Catalunya (Inert, No especial, Especial), 

tots els extrets de l'obra tenen la consideraci6 d'INERTS. 
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Aixf mateix, tots els residus estan englobats dins del capitol 17 de la classificaci6: RESIDUS DE CONSTRUCCIO, 

DEMOLICIO I DRAGATGE. 

El volum dels residus pot avaluar-se a traves del document del pressupost del projecte, ja que consten al capftol 

d'OBRA CIVIL. 

A mes d'aquest residus provinents de l'acci6 de construir, cal tenir en compte els embalatges dels productes 

que arriben a l'obra: fusta dels pa lets, paper, plastics, etc. Aquests elements, de naturalesa molt diferent, formen 

pero, una proporci6 molt petita en comparaci6 amb el volum total de residus de l'obra. 

9. OPERACIONS DE DESTRIAMENT O RECOLLIDA SELECTIVA 

Ates la situaci6 de l'obra, dins d'un nucli urba i en vials existents, no hi ha cap disponibilitat de terrenys propers 

per fer el destriament selectiu. Aquesta tria haura defer-sea mida que avanci l'obra, carregant camions de 

materials homogenis per a la seva reutilitzaci6, recollida selectiva o deposici6 en abocadors. 

10. INSTAL·LACIONS DE RECICLATJE O DISPOS1Cl6 DE REBUIG 

La deposici6 dels rebuigs consisteix en la gesti6 dels residus que no es poden valoritzar i que, en general, es 

depositen en abocadors. 

Els residus sempre s6n una nosa, com a mfnim lletja, tot i que en alguns casos, s6n de naturalesa toxica o 

contaminant i, per tant, potencialment perillosos. No es aquest el cas dels residus de l'obra queens ocupa, ja 

que tots ells es corresponen amb al classificaci6 IN (Inert). Els residus d'aquest tipus, que no s6n perillosos i no 

es poden valoritzar, s'han de llenc;:ar en un abocador controlat a fi que, almenys, no alterin el paisatge. 

El contractista es responsable de gestionar els sobrants de l'obra de conformitat ambles directrius del decret 

89/2010 de 29 de juny i del reial decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la producci6 i gesti6 dels 

residus de construcci6 i demolici6, a fi i efecte de minimitzar la producci6 de residus de construcci6 com a 

resultat de la previsi6 de determinats aspectes de l'obra i/o de l'enderroc. 

En aquest annex s'ha avaluat el volum i les caracterfstiques dels residus que previsiblement s'originaran. En tot 

cas, els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financ;:ant el contractista els costos que aixo comporti, i que 

estan inclosos en cada unitat d'obra considerada. 
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A continuaci6, s'adjunta un llistat amb les instal·lacions de reciclatge mes properes per tal que el contractista 

tri'i el lloc on portara els seus residus de construcci6: 

lnstal·lacions per a la gest i6 de runes i altres residus de la construcci6 mes properes 

(font de la web de l'Agencia de Residus de Catalunya) 

INSTAL-LACIO . 

Estat 
en Servei 

Telefon 
937626699 

Codi Ges tor 
E-1: 99. 15 

Tipus de residu gestionat 
Rune~ 

Fax 

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIO 

Norn del titular 

LLUIS AG ELL, S.L. 

Adreya 

PG. HORTSAVINYA, 6 

PIN EDA OE l,1AR (03397) 

Cestia de residus 

Telefon 

93762€,699 

Aclreya f1sica 
FCA.CAN DANIEL (CAl,1i CAN 
GRINYOLA) 
08389 PALAFOLLS 

ale Web 

5 



ri' AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULS16 Al 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

DI P.0Slli CONirROLAli DE RUNES DE LLORET 

INSTAL·LACIO 

Estat 

en Servei 

Telefon 

972369822 

Tipus de residu gestionat 

Runes 

Fax 

DADES DEL Tlil'ULAR DE LA INSTAL·LACIO 

Adre,;:a fisica 

Camf de les Alegries s/n 

17310 LLORET 

a/e 

' ' . 

Norn del titular 

GBI SERVEIS S.A. 

Adre,;:a 

Camf de les Alegries s/n 

LLORET (17310) 

Gesti6 de residus 

Telefon 

972369822 

Web 

6 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULS16 AL 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

PLANTA DE RECICLATGE D'ARBUCIES 

INSl"AL·l:AC::10 - - " ,._. . , . - . . . .. . : . ,·;; 

Estat 

en Servei 

Telefon 

972860536 

Tipus de residu gestionat 

Runes 

Fax 

Adre~a ffsica 

POL. IND. 15 EL VENTAIOL PARC. 

13 

17401 ARBUCIES 

a/e 
Web 

DADES DEL TITULAR DE•LA INSTAL·LACIO · . . . 
- .. ·,.·. •,,.,, ... - "· ... ,',_ '~ 

Nam del titular 

ARIDS I RECICLATGES VALL D'ARBUCIES, SL 

Adre~a 

C/ CASTELL 66 

ARBUCIES (17401) 

Cesti6 de residus 

Telefon 

972860536 

7 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULSl6 Al 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

DIP.0Sili CONifROLAli DE GIRONA 

INSTAL·LACIO 

Estat 

en Servei 

Telefon 

934147488 

Tipus de residu gestionat 

Runes 

Fax 

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIO 

Nam del titular 

GIRONA DE RUNES, SL 

Adre~a 

BARRI DE PONT MAJOR S/N 

GIRONA (17004) 

Gesti6 de residus 

Telefon 

972214650 

Adre~a ffsica 

CANTERA "EL CASTELLOT" 

17004 GIRONA 

a/e 
Web 

8 



I 

AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULS16 AL 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

DIPOSIT CONTROLAT DE SANT JULIA DE RAMIS 

INSTAL·LACIO . .. . . . . .. · .~·. 
"I 

• • • ' • , ! 

Estat 

en Servei 

Telefon 

972170300 

Norn del titular 

Tipus de residu gestionat 

Runes 

Fax 

972243539 

TECNIQUES AMBIENTALS DE MUNTANYA, S.L. 

Adre~a 

CA L'ANDREU DE LA MOLINA S/N 

ALP {17538) 

Telefon 

Adre~a ffsica 

PEDRERA SANT JULIA DE RAMIS 

17481 SANT JULIA DE RAMIS 

a/e 

bareng@terra.es 
Web 

Cesti6 de residus 9 



~ AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULS16 AL 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

' 

PLANT A DE RECICLATGE DE CASSA DE LA SELVA 

INSTAL·LACIO 

Estat 

en Servei 

Telefon 

972460664 

Tipus de residu gestionat 

Runes 

Fax 

DADES DEL TFf'ULAR DE LA INSTAL·LACIO 

Adre~a fisica 

VE'fNAT LLEBRERS 4-5 

17244 CASSA DE LA SELVA 

a/e 

. . . 

Norn del titular 

GERMANS CAN ET XIRGU, SL 

Adre~a 

C/ VEINAT DE LLEBRERS 4-5 

CASSA DE LA SELVA (17244) 

Cesti6 de residus 

Telefon 

972460464 

Web 

www.xirgu .net 

10 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULS16 AL 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JULIA DE RAMIS (UBICADA DINS DEL DI POSIT CONTROLAT) 
I 

, INSTAL·LACIO 

Estat 

en Servei 

Telefon 

Tipus de residu gestionat 

Runes 

Fax 

DA0ES DET"rlTUUUfDETA INSTAL·LACl6 

Norn del titular 

MONTASPRE SERVEIS AMBIENTALS, SL 

Adre~a Telefon 

POL. IND. MAS XIRGU C/ SALT 19,lR,Escala A 972243539 

GIRONA {17005) 

Gesti6 de residus 

Adre~a ffsica 

17481 SANT JULIA DE RAMIS 

a/e 
Web 

77 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULSIO AL 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE CASSA DE LA SELVA 

INSTAL·LACIO 

Estat 

en Servei 

Telefon 

972460464 

Tipus de residu gestionat 

Runes 

Fax 

Adre,;a ffsica 

VE'fNAT DE LLEBRERS 4-5 

17244 CASSA DE LA SELVA 

a/e 
Web 

www.xirgu.net 

'DADESDELTITULARDELAINSTAL·LACIO · .. · , ·.,, ~--: i, ·,~.;'-,-':,:~:·:l,,·,::J.;:1.-:-·_.\· .·'' ,_; ·;,.·;.,i~;~l,,~ 
"." •• _ ~."r, ':'"~

3 ~-·-:·i•-::·~ .'·r·· JT~ •• -1.:,;.~.~\~~·fr~rr.·~ -u._ j _ .:.: ? ~ ... _i~: .:::_•_:__:i. _._ '-~· • • ,_ ~_,. :.~· 1.-. -._.::: ·:_"'::" .H; .~·:: ~~-:~~ 1i:£:~a1~.'.t,.;l.:....:.. ~!~~~::_-~··~--:-~..a.~~ 

Norn del titular 

GERMANS CAN ET XIRGU, SL 

Adre,;a 

C/ VE I NAT DE LLEBRERS 4-5 

CASSA DE LA SELVA (17244) 

Cesti6 de residus 

Telefon 

972460464 

12 



AIGUES DE BLANES, S.A. ~ 
I IV' PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULSlci Al 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

DI POSIT CONTROLAT D'ALBONS 

INSTAL·LACIO - - . . - . - ·- . ·.:·J 
. :,,j, 

Estat 

en Servei 

Telefon 

972396152 

Tipus de residu gestionat 

Runes 

Fax 

Adre!;a ffsica 

FINQUES OLIVAR DE LA 

PEDRERA 

17136 ALBONS 

a/e 
Web 

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIO . . - .. - -- . . . . ·:· -:--·: 

Norn del titular 

DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL 

C/ PUJADA CREU DE PALAU 2,2N,4A 

GIRONA (17003) 

Cestia de residus 

) ! ~ ,._~ 

Telefon 

972396152 

13 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULSl6 Al 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

DIPOSIT CONTROLAT DE SANTA CRISTINA D'ARO 

INSTAL·LACIO 

Estat 

en Servei 

Telefon 

972837964 

Adre~a fisica 
Tipus de residu gestionat 

MAS PATXOT 
Runes 

Fax 

972838248 

17246 SANTA CRISTINA 

D'ARC 

a/e 

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIO 

Norn del titular 

GESTORA DE RUNES DE SOLIUS, S.L. 

Adre~a 

TRAV. DE GRACIA 56,1R,4A 

BARCELONA (08006) 

Cesti6 de residus 

Telefon 

934147488 

Web 

www .gestoraderunes.com 

14 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULS16 AL 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

Les distancies aproximades des de l'empla~ament de les obres fins a les plantes de reciclatge i als diposits 

controlats de residus proposats s6n les seguents: 

Palafolls 5KM 

Lloret de Mar 7KM 

Arbucies 35 KM 

Cassa de la Selva 38 KM 

Santa Cristina d' Aro 44KM 

Girona 44KM 

Sant Julia de Ramis 55 KM 

Albans 81 KM 

11. COSTOS DE GESTIO 

Els costos que intervenen en la gesti6 dels residus s6n els especificats en el pressupost del projecte, en les seves 

partides corresponents. 

12. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb el que estipula el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de la gesti6 de 

residus de la construcci6 de Catalunya (PROGROC), pel qual es regula la producci6 i gesti6 dels residus de la 

construcci6 i demolici6, i el canon sabre la deposici6 controlada dels residus de la construcci6, es obligaci6 del 

contractista lliurar els residus a un gestor autoritzat pel seu reciclatge o per a la deposici6 del rebuig i abonar-li, 

si s'escau, els costos de gesti6. 

El sol·licitant de la llicencia d'obres ha d'acreditar, davant de I' Administraci6, haver signat amb un gestor 

autoritzat un document d'acceptaci6 que garanteixi la correcta destinaci6 dels residus separats per tipus. En 

aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de l'obra. 

Cesti6 de residus 15 



AIGUES DE BLANES, S.A. 
PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULS16 Al 3R. BARRI DE VALLDOLIG 

El sol ·licitant de la llicencia ha de presentar a I' Administraci6, en el termini d'un mes a comptar des de la 

finalitzaci6 de l'obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

13. CALCUL DE LA FIANtA 

D'acord amb el que estipula el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de la gestio de 

residus de la construcci6 de Catalunya (PROGROC), pel qual es regula la producci6 i gesti6 dels residus de la 

construcci6 i demolici6, i el canon sobre la deposici6 controlada dels residus de la construcci6, es calcula l'import 

de la fianc;:a que s'ha de dipositar un cop s'adjudiqui l'obra, abans de la signatura del contracte. 

Segons !'article 11.c) d'aquest decret, 

!'import de la fianc;:a que s'ha de dipositar en el moment d'obtenir la llicencia d'obres, per a tots els residus 

de la construcci6 i demolici6 es fixa en 11 €/tona de residus previstos, amb un mfnim de 150 €. 

Fian!;a per residus de la construcci6 i demolici6 => 856 t x 11 €/t = 9.416 € 

14. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES 

El contractista es responsable d'assegurar-se per mediaci6 de I' Area d'Higiene Industrial del seu Servei de 

Prevenci6, la gesti6 del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l'obra, 

que pugui generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu 

contacte i/o manipulacio. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades previament, que 

continguin o hagin pogut contenir productes toxics i/o contaminants, es buidaran previament i s'a"illaran els 

productes corresponents de l'excavaci6 per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

15. CONCLUS16 

Amb el que s'exposa en el present annex s'estima suficientment detallat l'estudi de gesti6 de residus per tal que 

pugui servir, junt amb la resta de documents de projecte, de base per a la licitacio de l'obra, contractaci6 i efectiva 

execuci6. 

Gesli6 de residus 76 
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IV AIGUES DE BLANES, S.A. 

Blanes, octubre de 2020 

Col·legiat num. 20021 

Gesti6 de residus 
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