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DADES GENERALS
Identificació i objecte del projecte.
Títol:

Projecte bàsic i executiu del nucli de serveis amb cafeteria i millora de l’àrea de
pícnic de Sant Vicenç de Jonqueres de Sabadell.

Objecte de l’encàrrec:


Definir el projecte per a l’execució del nou nucli de serveis que tingui una
cafeteria, un magatzem i serveis públics.



Millorar l’àmbit d’aparcament.



Adequar la zona de pícnic a l’ús intensiu a que està sotmesa actualment,
habilitar noves barbacoes.

Situació:

Parc de Sant Vicenç de Jonqueres, Parc fluvial del Ripoll, Sabadell.

Agents del projecte
Promotor:
AJUNTAMENT DE SABADELL
Projectista:
Anna Segura Busuldu,
Arquitecta col·legiada núm. 34.663/2 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida.
L’àrea de lleure de Sant Vicenç de Jonqueres és un indret conegut i freqüentat que pateix una
forta pressió d’ús.
És a l'àrea de pícnic a on hi trobem aquest ús tan intensiu. Durant els caps de setmana s’omple
de gent que hi porta taules i mobiliari de càmping per a passar-hi el dia.
No hi ha banys, els entorns acaben bruts i plens de residus.
Es fa evident la necessitat de dotar l’àrea amb un equipament mínim, amb personal encarregat
de vetllar pel seu bon ús. D’aquesta manera es podrà oferir un millor servei als usuaris alhora
que es preservarà l’entorn natural.
Característiques de l’entorn:

L’àrea de lleure és una superfície pràcticament plana, d'aproximadament 3.600m2, situada a la riba
esquerra del riu Ripoll.
Hi trobem un accés rodat fins a l’àrea de l’aparcament. Una pista no asfaltada, per a trànsit restringit,
voreja l’àrea de lleure i creua el riu. Hi ha doncs, un bon accés rodat a l’emplaçament de l’obra.

Estat actual:
L’aparcament té un paviment de seuló. La disposició de les places (50 segons el plànol de projecte) es
va fer amb estaques de fusta enrasades al terra. Està malmès, la majoria de vehicles no aparquen a
les places definides.
A l’entrada de l’aparcament hi ha un petit recer fet també amb fusta tractada per tal d’acollir els
contenidors de residus. Està en molt mal estat.
Vorejant l’àmbit peatonal hi trobem una filera d’estaques de fusta que eviten l’accés rodat a aquesta
zona. Aquestes estaques sí que es conserven i delimiten clarament el límit entre aparcament i àrea
d'esbarjo.
Hi trobem també un aparcament per a bicicletes.
L’àrea de pícnic es un espai molt agradable, disposat entre tres llargues fileres d’arbres, amb molta
ombra. Disposa de 6 taules de fusta tractada, fixades cada una a una petita solera de formigó. Hi
trobem alguns bancs i papereres.
Hi ha quatre barbacoes individuals, d’acer, molt malmeses. Les barbacoes queden concentrades en
un costat de l’àrea de lleure, allà a on queda interrumpuda la tercera filera d’arbres.
A l’àmbit del nou nucli de serveis hi ha aparells gimnàstics que s’hauran de desplaçar.

Serveis existents:
L’àrea disposa de xarxa de clavegueram.
Pel què fa a l’abastament d’aigua, tenim diferents opcions:


Xarxa d’aigua potable: hi ha una font amb aixeta i pulsador.



Aigua no tractada: a 30m tenim la Font de Jonqueres. L’agua de la font travessa l’àrea de
pícnic a través d’un canal en superfície i va a desembocar al Ripoll.



Aigua regenerada provinent de les basses del Ripoll.

A l'accés de l'aparcament hi tenim una caixa elèctrica a on poder-hi realitzar la nova escomesa.
A l’àrea de lleure hi trobem tres grans luminàries, una situada a l’aparcament, i les altres al mig i al final
de l’àrea de picnic.

Informació urbanística:
L’àrea de lleure de Sant Vicenç de Jonqueres es troba al Parc Fluvial del Ripoll, classificada com a
espai lliure, clau D-2r (parc veïnal del Ripoll) pel MPG-5 del Pla General a l’àmbit del riu Ripoll de
Sabadell.
Aquest espai és de titularitat pública.

Normativa d’edificació:
El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega
amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions
d’àmbit estatal, autonòmic i local.

Descripció del projecte, justificació de la solució adoptada.
Descripció general de l’edifici.
Encaix de l’edificació dins de l’emplaçament:
El nucli de serveis es col·loca just a l’”entrada” de la zona de pícnic. És a dir, marca l’accés a
la zona de lleure, just al costat de l'aparcament.
Aquest emplaçament facilita la gestió de l’àrea per part del personal que hi estigui treballant.
Es controla visualment l’aparcament i l’àmbit de les barbacoes. És el lloc adient per donar
informació de l’àrea de lleure.
Aquest punt també és el més proper als serveis: connexió elèctrica, connexió d’aigua i
sortida al sanejament. Es pot optimitzar el seu traçat.
Ens trobem amb una plantació artificial, geomètrica. El volum plantejat s’orienta segons
l’alineació de l’arbrat. D’aquesta manera, la disposició tant del nucli de serveis com de les
noves barbacoes, respecta i s’encaixa en el ritme de la vegetació existent.

Descripció geomètrica.
El nucli de serveis consisteix en un únic volum, prismàtic, de planta baixa.
S’han retranquejat lleugerament les façanes per evitar un mur de 14m, tenim uns volums més
petits que dialoguen millor amb l’entorn, amb el ritme d'arbrat que hem comentat.
El projecte executiu manté una de les premises de l’avantprojecte inicial: l’edifici buscava
dues lectures, per una banda presentar-se com un edifici permeable i transparent quan es
trobés en servei, i per l’altra, com un edifici compacte i dur quan estigués tancat. Això
s’aconsegueix amb el plantejament de porxo que tenen els dos banys, a la zona de les
piques. Permeten una circulació a través de l’edifici que evita també tenir espais residuals a
la seva façana posterior.
La coberta es planteja com a una quinta façana. És una coberta visible des de punts de la
riba més elevats. Es proposa fer una coberta vegetal amb plantació de baix consum hídric.

Descripció de la distribució.
A l'extrem més proper a l'aparcament s'hi situen els banys. Hi ha un bany d'homes, un de
dones i un tercer bany adaptat. Hi trobem també un petit recinte per estris de neteja que es
comunica amb els dos banys.
A l'extrem de les barbacoes hi trobem un magatzem i la cafeteria. Aquesta última s'obre a
l'àrea de lleure i en permet el control visual.

Descripció de la solució constructiva:
L'edifici es col·loca sobre una fonamentació correguda i una solera de formigó. Es planteja
amb murs de càrrega de fàbrica de maó amb dues cares vistes.
La fàbrica de maó és una solució constructiva habitual en les edificacions industrials a la
llera del Ripoll, és un material familiar en la memòria arquitectònica d'aquest entorn.
La fàbrica de maó permet deixar els paraments vistos i poder prescindir de revestiments.
La coberta és plana, a partir d'una llosa de formigó i uns murs perimetrals.
Com ja s'ha comentat, és una coberta que es podrà veure des de punts propers elevats.
S'ha optat per plantejar una coberta enjardinada, extensiva, amb vegetació de baix consum
hídric i mínim manteniment.
S'han reduït al màxim els acabats interiors. Només s'enrajola el sòcol de les zones humides
(banys i cafeteria) fins a una alçada de 1 i 1,2m respectivament.
El paviment és la solera de formigó amb un acabat remolinat.
No hi ha cels rasos.
Les fusteries interiors són de taulell fenòlic.
Les instal·lacions transcorreran per dins de la solera (sanejament i fontaneria) o vistes en
superfície (electricitat).
Un element singular són les fusteries exteriors. Plantegem un bastiment d'acer galvanitzat
que suporta una estructura tubular d'acer amb una planxa de 2mm. Aquestes fusteries
queden revestides per la cara exterior amb taulons de fusta tractada.
A l'àmbit de la cafeteria les obertures són batents amb eix horitzontal per acollir un espai de
"barra" a sota.
Als murs dels banys obrim la fàbrica en gelosia per tal de permetre la il·luminació i
ventilació natural d'aquestes peces.

Criteris de sostenibilitat:
Ens hem centrat en la gestió de l'aigua.
Plantegem soterrar un dipòsit de 1000L que s'alimentarà amb l'aigua sobrant de la Font de
Jonqueres. El dipòsit té un sobreeixidor de manera que, un cop ple, l'aigua continua pel rec
actual fins al riu.
Té una doble vàlvula: si el dipòsit es buida i l'aportació d'aigua de la font no té el cabal
suficient per cobrir la demanda, s'engega puntualment l'aportació d'aigua potable. A partir
d'un cert nivell només permet l'entrada d'aigua de la font.
Si l'escomesa d'aigua regenerada de les basses del Ripoll és propera, s'optarà per aportar
aquesta aigua també al dipòsit.
La superfície de captació de la coberta és només de 63m2, hem descartat l'aprofitament
d'aquestes pluvials.

Quadre de superfícies:

Anna Segura Busuldu, arq. col. núm 34.663
setembre 2018

Termini d’execució.
Es preveu un termini d’execució de les obres de 5 mesos.
Programa de control de qualitat.
La direcció facultativa ordenarà que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats
d’obra que resultin pertinents en funció de les partides a realitzar. L’administració contractarà la
realització dels assaigs a un laboratori especialitzat. De les despeses que per aquest concepte
s’originin el contractista abonarà fins a un import màxim de l’1 per 100 del Pressupost d’Execució per
contracte del projecte.
Justificació de preus.
En l’apartat de pressupost es relacionen els elements simples i la descomposició de preus de cada
partida d’obra.
Els preus corresponents als elements simples, mà d’obra, materials i maquinària s’han obtingut
principalment de la base de preus de l’ITEC, de l’aplicació dels convenis laborals vigents i directament
de les llistes de preus de subministradors i instal·ladors.

Pressupost.

El pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de cent quaranta mil sis-cents vint-i-set
euros amb noranta-nou cèntims.

MN. NORMATIVA APLICABLE.
Com ja s’ha comentat, el marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de
l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta
de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local.
El Codi Tècnic de l’Edificació està configurat a partir d’una sèrie de Documents Bàsics. A continuació
s’enumeren els que són d’aplicació en el projecte que ens ocupa:
DB SE Resistència i Estabilitat i Aptitud de Servei.
DB SI Seguretat en cas d’incendi.
DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat.
DB HS Salubritat.
HS 1 Humitats en la construcció.
HS 2 Eliminació de residus.
HS 3 Qualitat de l’aire interior.
HS 4 Subministrament d’aigua.
HS 5 Evacuació d’aigües residuals.
DB HR Protecció contra el soroll. No és d’aplicació en aquest projecte.
DB HE Estalvi d’energia.
HE0 Limitació del consum energètic.
HE1 Limitació de la demanda energètica. No és d'aplicació en el projecte que ens
ocupa ja que es tracta d'un "edifici que per les seves característiques de funcionament
està obert (ventilat) de forma permanent".
HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. No hi ha cap instal·lació tèrmica a
l'edificació.
HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació interior. No és d’aplicació
per les característiques de l'edificació.
HE 4 Contribució solar mínima d’ACS. No hi ha demanda d'ACS.
HE 5 Contribució solar fotovoltaica. L'edificació no té la superfície mínima per tal de
que sigui obligat el compliment d'aquest apartat.
Es dóna compliment al Decret 21/2006 “Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis”.

Sabadell, setembre 2018
Anna Segura Busuldu, arquitecta col·legiada núm 34.663

DOCUMENTS ANNEXOS.
Annex A. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Annex B. Avaluació del volum i les característiques dels residus.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
DADES DE L'OBRA
Tipus d'obra:

Construcció de NUCLI DE SERVEIS AMB CAFETERIA I MILLORA DE L’A`REA DE PÍCNIC DE SANT VICENÇ DE
JONQUERES
Emplaçament:

PARC DE SANT VICENÇ DE JONQUERES, SABADELL
Superfície construïda del volum edificat:

71,40m2
Promotor:

AJUNTAMENT DE SABADELL
Arquitecta autora del Projecte d'execució:

ANNA SEGURA BUSULDU
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:

ANNA SEGURA BUSULDU

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.

Moviments de terres i excavacions














Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Accidents derivats de condicions atmosfèriques
Sobre esforços per postures incorrectes
Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
Altres

Fonaments







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
Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre esforços per postures incorrectes
Fallides d'encofrats
Fallides de recalços
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)
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

Coberta

















Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Projecció de partícules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius
Talls i punxades
Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Sobre esforços per postures incorrectes
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes de pals i antenes
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

Instal·lacions












Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Emanacions de gasos en obertures de pous morts
Contactes elèctrics directes o indirectes
Sobre-esforços per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes
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
La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT.

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

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

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

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

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

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

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)
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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)
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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
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ANNEX B. AVALUACIÓ DEL VOLUM I LES CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

1 / 6 RESIDUS Obra Nova

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

mod-05/2018

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

REAL DECRETO 210/2018

Obra nova
tipus

pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

REAL DECRETO 105/2008

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

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

quantitats
codificació

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:

NUCLI DE SERVEIS AMB CAFETERIA

Situació:

PARC DE SANT VICENÇ DE JONQUERES

Municipi :

SABADELL

Comarca :

VALLÈS OCCIDENTAL

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum

Terres d'excavació

Pes

Densitat real

(m3)

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

(tones/m3)

Volum aparent
m3

(tones)

0,00

grava i sorra compacta

0

2,0

0,0

grava i sorra solta

0

1,7

0,0

0,00

argiles

46

2,1

96,6

55,20

terra vegetal

0

1,7

0,0

0,00

pedraplé

0

1,8

0,0

0,00

0

1,8

0,0

0,00

0

1,0

0,0

0,00

terres contaminades

170503

altres

3
46 m

Total excavació
Destí de les terres i materials d'excavació
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

96,6
no es considera residu

és residu

reutilització

abocador

altra obra

mateixa obra

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador

3
55,20 m

t

NO

SI

NO

Residus de construcció totals
71,40 m

Superfície construïda

2

Codificació residus LER

Pes

Pes residus

Volum aparent

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

sobrants d'execució

0,086

6,132

0,090

6,395

obra de fàbrica ceràmica

170102

0,037

2,616

0,041

2,906

formigó

170101

0,036

2,604

0,026

1,860

petris barrejats

170107

0,008

0,561

0,012

0,843

guixos

170802

0,004

0,280

0,010

0,694

0,001

0,071

0,001

0,093

0,004

0,305

0,029

2,037

altres

embalatges
fustes

170201

0,001

0,086

0,005

0,321

plàstics

170203

0,002

0,113

0,010

0,739

paper i cartró

170904

0,001

0,059

0,012

0,848

metalls

170407

0,001

0,046

0,002

0,128

0,090

6,44 t

0,118

Total residu edificació
Desglòs de residus de construcció per tipus i fase d'obra en m3
fonaments/estructura
formigóns, fàbrica, petris
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls
altres
guix

Totals

0,93

tancaments

acabats
2,99
0,11
0,14
0,25
0,04
0,04

0,34
0,05
0,29
0,05
0,20

m3

3
8,43 m

3,56

m3

1,58
0,28
0,51
0,59
0,16
0,04
0,69
3,94

m3

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
minimització
gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

si
si
-

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.GESTIÓ (obra)
Terres

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)

a la mateixa obra

Per portar a l'abocador (m3)

a altra autoritzada

graves i sorra compacta

0,00

10,00

0,00

mod-05/2018

Excavació / Mov. terres

graves i sorra solta

0,00

0,00

0,00

0,00

argiles

55,20

0,00

0,00

55,20

terra vegetal

0,00

0,00

0,00

0,00

pedraplé

0,00

0,00

0,00

0,00

altres

0,00

0,00

0,00

0,00
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PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

terres contaminades

0,00

Total

55,20

10,00

0,00

45,20

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 de ...

tones

Projecte

cal separar

Formigó

R.D. 105/2008

80

2,60

no

inert

Maons, teules i ceràmics

40

2,62

no

inert

Metalls

2

0,05

no

no especial

Fusta

1

0,09

no

no especial

Vidres

1

inapreciable

no

no especial

Plàstics

0,5

0,11

no

no especial

0,5

0,06

no

no especial

inapreciable

inapreciable

si

Paper i cartró
Especials*

tipus de residu

especial

* Dins dels 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

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
R.D. 105/2008
Contenidor per Formigó

2 / 6 RESIDUS Obra Nova

-10,00

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no
no

projecte*
no
no

Contenidor per Paper i cartró

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no
no
no
no
no
no

si

si

Contenidor per Metalls

no

Contenidor per Fustes

no

Contenidor per Plàstics

no

No especials Contenidor per Vidre

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

no

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. 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.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
gestió fora obra
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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
Instal·lacions de valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

si

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

gestor

adreça

codi del gestor

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Costos*
Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

12,00

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m3 per cada tipus de residu

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Especials**: nº transports a 200 €/ transport

5,00
4,00
15,00
1

Lloguer de contenidors inclòs en el preu
La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres: entre 5-15 €/m3
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

5,00
70,00

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a 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
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

RESIDU
Excavació
Terres
Terres contaminades

Volum
m3 (+20%)
45,20
0,00

Classificació
3
12,00 €/m
1.977,30
-

Transport
3
5,00 €/m
226,00
-

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m
70,00
407,21
0,00
runa neta

m3 (+35%)
2,51
3,92
1,14

-

100
100
100

4,00 €/m
-

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

0,17
0,43
inapreciable
1,00
1,14
1,06

-

100
100
100
100
100

-

Perillosos Especials

inapreciable

Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

(dins el

3

€/m3

runa bruta

15,00
€/m3
37,66
58,85
17,06
2,60
6,51
0,00
0,00
200

1.977,30

100,00

407,21

322,68

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum de residus aparent és de :

3
56,58 m

El pes dels residus és de :

86,37 tones

El pressupost de la gestió de residus és de :

2.807,18 €

2.800,00 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

1

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats

-

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

Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
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
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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.
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 líquids, beurades de formigó, etc..)

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Obra nova
plec de condicions
tècniques

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 pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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

Obra nova
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dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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 de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

% de reducció per

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació

96,60 tones

Total construcció

6,44 tones

minimització

Previsió final de l'Estudi
79,93 tones

50,00 %

3,22 tones

Càlcul del dipòsit
Residus de excavació */**

79,00 tones

11 euros/ tona

869,00 euros

Residus de construcció **

3,00 tones

11 euros/ tona

33,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

82 tones
902,00 euros

* 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)
***Dipòsit mínim 150€

ANNEX C. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Font de Jonqueres: es reaprofitarà l’aigua del canal per omplir el dipòsit soterrat que alimenta
les cisternes dels inodors.

Àmbit d’aparcament.

Registres de serveis propers:

Aparells gimnàstics a traslladar.

Emplaçament del nucli de serveis:

