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MG DADES GENERALS

MG 1 ldentificació i objecte del projecte

Pro¡ecte:

Obiecte de l'encárec:

EmplaQamgnt:

Municipi:

Referánc¡a cadastral

MG 2 Agents del projecte

Promotor

Arquitecte:

Proposta de M¡llora det CaÍer Rec de Guémol

BANYOLES

Proposta Millora del rec de Guémol

Projecte D'uBBANITZACIÓ

llla delimitada per: Pg. Darder / Pg, N¡n, Uuís Constans / C
de la Sardana / C. Rec de Gémol

Banyoles. (Plá de l'Estany)

0030301DG8603S

ROCA TEIXIDOB SLU

NIE : B-17857764

AdreQa: C. Santa Mer 131r4a. 1782o-Banyoles.

Andreu Yla Coll

No col legiat: 64982-1

NIF: 40.361 .465 - F

Adrega: Carrer Santa Clara, 26, 1er. 1700'1 - Girona

Teléfon: 972 21 95 91
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials

Estudi topográfic:

Estudi geotécnic:

Projecte de tslecomunicac¡ons:

Projecte d'instal.lacions el¿ctriques:

Projecte/es d'instal lacions
t¿rmiques:

Estudi de seguretat i salut:

Estudi de gestió de residus de la
consúucció:

Control de qualitet:

No real¡tzat per innecessari

No realitzat per innecessari

No realitzat per innecessari

No realitzat per innecessari

No rea.litzat per innecessari

Redactat per aquest arquitecte projectista un EBSS

Bedactat pel mateix arquitecte projectista

No realitzat per innecessari

Girona, Marq de 2017

B PfiOMOTOR

Proposta de M¡llora del Carer Rec de Guémol

BANYOLES

L'AROUITECTE
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MD MEMÓRN DESCRIPTIVA

MD 1 lnformació préüa: antecedents i condicionants de partida

Tal i com es defineix a la Modificació Puntual del TRPGOU de Banyoles a en l'ámbit ED3, un dels objectes
de la mateixa és 'L'acond¡c¡ament í m¡lloru de la uban¡aac¡ó de I'espai públíc del Rec de Guémol'. A tal
efecte es redacta la present proposta de millora, sota les directrius descrites en la própia Modificació
Puntual, la qual s'acompanya de dos plánols explicatius.

MD 2 Descripció del projecte

MD 2.1 Descripció general del pro¡ecte

Les obres de millora tenen com a objectiu fer transitable amb normalitat aquest pas que en l'actualitat es
troba en un estat deficient. Les principals actuacions de la proposta, les quals es desenvoluparan en

aquesta memória, són essencialmenl les següents:

Eixamplament dels passos a les zones entre els arbres existents i el límit de la parcel la

contigua, de manera que tinguin l'ample mínim exigible pel pas de couets icadires de rodes,
Anivellament de l'extens¡ó del tram del carrer, de manera que es mantingui la planimetria del
mateix per a la seguretat de les persones.
ll luminació d'aquest tram a partir de la col locació de llumeneres.

L'anivellament del tram es portará a terme aixecant el paüment actual als extrems del mateix i afegint
graves compactades sobre el nivell actual. Les coles de referéncia seran les existents actualment als

extrems i tragant una línia entre ambdues es deduirá el nou nivell d'acabat del paviment. Sobre les graves

es realitzará una estesa de form¡gó (sempre sense entrar en contacte amb les arrels dels arbres existents)

sobre la qual es col locaran els panots de formigó prensat de la série Line de TORHO, amb format de
'l Ox2OxScm itonalitat Manila (color vermellós). Aquests panots faran un dibuix seguint les indicac¡ons dels
plánols adjunts.

L'aixecament del n¡vell actual del paviment permetrá que les arrels dels arbres existents (principalment el
que es troba a la part ¡ntermédia del recoregut) quedin per sota del paviment, de manera que I'amplada
dels passos esdevingui com a mínim de 0,90m, el que permetrá el pas de coBes icadires de rodes, fent
accessible aquest espai.

Addicionalment, I'esglaó provocat per l'aixecament del n¡vell actual del pav¡ment amb la zona enjard¡nada
existent, será tractat per tal d'¡ntegrar-lo, anivellanl aquesta zona no pavimentada.

Finalment, per a deixar aquest tram del carrer Rec de Guémol il luminat es col locaran tres punts de llum
consistents cadascun en 1 columna troncocdnica d'acer galvanitzat, model Europeu deBacolsa, de 3m
d'al§ár¡a i una llumenera model Okapi LED 2Ow de General Eleckic Lighting, les quals es situaran ubicades
segons els plánols adjunts. Es deixaran passats ers tubs corrugats pei a qué la brigada municipar pugui
realitzar la connexió de les mateixes.

Proposta de M¡llora del Caner Rec de cuémd

BANYOLES
Julioldo 2016 7i 40



MD 2.2 Justif¡cac¡ó del compliment de la normativa urbanfstica, ordenances munic¡pals i
altres normatives si s'escau

Planelarnent: Pla General d'Ordenació Urbana de Banyoles

Zonificació: Zona de Volumetna Específica 5-6. Subzona S 6.4

MD 2.3 Pressupost d'execució material

El pressupost d'execució mater¡al (P.E.M.) del següent projecte puja a la quantitat total de

16.200.00 Euros (Euros SETZE MIL DO$CENTS).

Girona, MarQ de 2017

B PROMOTOR L'AFOUÍTECIE

::i

i. ,.:

..

Pr@oEta de Millora del Caner Rec de Guémol

BANYOLES

Jul¡ol de 2016 8i 40



MN, NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Edificació

Segons estableix el Deüet 46211971 del Minister¡o de la Vivienda (BOE: 2413,71)"Normas sobre redacción
de proyectos y dirección de obras de edificación", es presenta la relació de la Normativa técnica oeneral
d'Edificació d'aplicació al projecte ¡ que s'ha tingut en compte en el desenvolupament del mateix, per a la
justificació dels requ¡sits básics de I'edificació.

tr Codi Técnic de I'Edificació i altres reglaments i disposicions d'ámbit estatal

E Normal¡ves dámbit autonóm¡c

tr Normatives d'ámbit local

i Aspectes generals

Ley de Orden&ión d€ la Edficsih, LOE

Ley 3A/1999 (BOE: 06/1 1/99),modificació: Ley 5A2ú2,(BOE 31112.102). Modificada pels Pressupostos generals de l'estal per a l'any
2003. art. 105 i la Ley 8/2013 IBOE 271612013)'

Cód¡go fécrlco de la Edlf,cadón, CIE

RD 314/2006, DE 17 DE MARQ DE 2006 (BOE 28,03/2006) r\rODtFrCAl PER RD 1371/2007 (BOE 23110/2007), OFDEN VrV 984/2009

{BOE 23l4/20os) I LES SEVES CORBECCiONS D'ERRADES (BOE 20112/2so7 12511120i.J€1. eO 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL

coDI TEcNIc DE L EDIFIcAcIÓ. EN MATÉRIA D,ACCESSIBIUTAT I No DISCRIMINACIÓ A PEBSONES CoN DISCAPACITAT, (BOE

1r.o3.ro), r-A tEy 8/201s poe ázlo/zors¡ t u oRDEN FoM/ r63s/2o1s, DAcruALrrzAcó DEL DB HE (BoE 1zo9l2013) AMB

coRRECcó D'ERRADES (BoE os¡ 1/2013)

O€ardo de la Dk€.ijva 89/106/CEE d9 prodrcto§ & h cor}sr¡.rcdón

RD 1630/'1992 modfrcal pel RD 1328y1995. (malcatge CE de/s p/oductes, eguliDs is,Ste.nes)

I'loñras para la r€d&ción de prqpctos y dr@ión do obras (le edf,eión

O 4641971 (BOE: 2413171)modificat pel RD 129185 (gOE:712185)

tloín¿s eobr6 d l¡bro de Ordenes y ádste.das ql obras de edlficdón

O 9/6/1971 (BOE: 1716171) coÍeccií d'errors (BOE:61 71) modificada per l'O. 1416/71(BOE 2417191)

LbroéOrd€nesyüdtas

D 461/1997, de 11 de marq

Cqüfcado fnal do dfu¡óo do obras

O a6211971 IBOE 2413171)

Proposta de M¡llora del Caner Rec de cuémd
BANYOLES
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REQUISTTS BASrcS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

Ús de I'edifici

Habitatge

Llei de l'hab¡tatge

Llei 18/2007 (DOGC:9/l/2008) icorrecció erades (DOGC 7212008)

Condic¡ons mfnimes d'habitabil¡tat dels habitalgos i la cédula d'hab¡tab¡litat

D 14112A12IAOGC U1112012). 1¡corpora cond crons d accessib lrlat per als ed fcis d habitatge tant elements comons
com a l inle¡ior de lhabrtatge.

Acreditació d6 deteminats requ¡sits préviamert a I in¡ci de ta construcció dols habitatges

D 282191 (DOGC 15/01/92) Requisits documeñtais per rn ciar les obres

llocs de úeball

Dlspoa¡cjon€s mfnlmas de sogu¡dad y salud dl los lugs6 cr€ úab6i)

BD 4a6/1997, de 14 d'abtil \BOE] 24lO4Bn. Modilica i deroga alguns capítols de ¡a "Ordenanza de Seguridad y Higiene en
el lrabaio". (O. 09/03/1971)

Altres usos

S€goos r€glqn€rilacions erpedihu€s

I Accessibilitat

coNorcroNEs BAS|CAS DE rccEstBtuDAD y r.¡o DtscRtMtNrcóN DE tAs pEnsoa.¡As coN otscApActDAD PARA
EL rccEso y u .JzrcróN DE Los EspAcros púBucos uBBANtzADos y EDtFcAcloNES

RD 505/2@7 (BOE 113 de l'1 1/5/2007). Desarrollo de la UONDAU, Ley de lgualdad de opotunidades y no drscr¡minación
y acceso universal,

CIE Pst I Exigánclee bAsiques de s€guroláú d'ulilitrdó ¡ act€ss¡b¡| 6r, SUA

CTE DB Doqrmerit B¿slc SUA S€gur€aal d'utllitze¡ó ¡ access¡b¡lltat

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) r LES SEVES MOD|FtCAC|ONS

TLE¡ D'ACCESSIBIUTAT

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

CODI DACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 2Ol91

D 135/35 (oOGC 2413/95)

Propcta de Millora del Carer Rec de Guémol

EANYOLES

Jul¡old€ 2016 l0i4o



Seguretat estructural

CIE Part I úigérdos b¿slques de Seguretal Eetw-tJral, SE

CIE OB SE OooJmst Bts¡c Segur€td Esüucturd, B€s8§ de cálct¡l

CIE OB SE AE DocrJmst BAs¡c Acdons a I'edlflce¡ó

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) i les seves modilicacrons

; Seguretat en cas d'incendi

cfE PART I B(cENcrES BAsouEs DE SEGUREÍAT EN cAs olNcENDl, sl

ctE DB sr oocuMEM BAsrc SEGUREIAT EN cAs DINCENDI

BD 314/2006 (BOE 28103/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS

crE DB st DocuMENr aÁs,c sEGUnErA, E^, c4s D'rfvcE¡/D,

REGIÁI\TENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE Ii'ICENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRüAIES' RSCIEI

RO 22671200a . IBOE| 17112120n4)

PREVENCIÓ I SEGUREIAT EN MATERA DINoENDIS EN ESTABUMENÍS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTUBES I EDIFICIS

LLEI3/2010 DEL 18 DE FEBBER (DOGC, 10,03 IO) EA/IBA EN Y/GOB 1O,O5,1C.

txsrRuccloNs rÉc¡louEs ooMPI-EMENrARIES sPS (DOGC 26¡012012)

OrdenanQa ftrlunicipal de protecció en cas d'incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

i Seguretat d'utilització i access¡bilitat

CIE Püt I Exigéncies b&iques de s€g(fetal d'uülitreló ¡ @dbllllaú, SUA

CIE OB SUA Doolfnq B¿dc S€grera d'LxiliEdó ¡ Acc8€s¡bllitaü

SUA-I Seguretsl ,ror¡t d isc do ca¡gude§

suA-2 s€gufdal enfforn d fis d'hpacto o efE8fuades

SUA3 S€guretai €nfiont al risc 'd'@rls¡oñ6me.n'

SUA{ Se0uretd enfronl d risc caJs€t per siluacions d'alla oqlprció

SUA€ S€gl.rdri mftoot d rtsc d'ol€gün€rü

SUA-7 Segur€taú enfiont al risc cau§d per vehlcle§ on moümer

SUA{ S€gl.¡retd enfrort al d§c causd pd larnp

SUA€ A.ú€sdb¡litat

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS

Proposta de M¡llo.a del Caner Rec de Guémol

BANYOLES
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i Salubritat

ClE Pan I ExilAocies bbiqJ6 d'Hólt*ilit6ú SaluMtal, HS

CIE DB HS Ooormqlt BAsic Salubriteü

HS 1 Protecdó mlfmt de la lumitd

HS 2 Recollida i waolac¡ó d€ res¡dus

HS 3 OUAJTAT OE L'A'RE INTER|oR

HS 4 SUBMINISTRAI¡iEI.¡f D'AIGUA

HS 5 Evacuació d'aigües

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) i les seves modrÍcacions

Es regula I'adopció de criteris ambientals i d'ecoefciAñcia en 6ts edific¡s

D 2112006 (DOGC: 16/02/2006) I O 111/2009 (DOGC.16/72009)

i Protecció enfront del soroll

crE PART r E(GENCES BAsouEs D'HAB|TABUTAT pRorEcoó DAVA¡I DEL soBou_ HR

crE DB HR DoCUMENT BAsrc pfioTEcoó DAVA¡fr DEL soRoLL

RD 314/2@6 {BOE 28103/2006) ¡ LES SEVES MOD|F|CAC¡ONS

I.EY OEL RUIDO

Ley 372D03 (BOE 276, 18.11.2003)

zoNrFrcAcóN rcúsncA oBJETwos DE cato¡o v eulslo¡les ¡ctlst¡cls
RO 136712ú7 IBOE 23l1ot2oa7)

LrEr DE pBorEcctó coMRA LA coNTAMtNAcó Acús¡cA
Llei 16/2002 (DOGC 3615 11o7.2O02)

Reg¡ament de la Ljei 1 ry2002 de pfotecció clnlra ¡a contaminacó acúsüca

Decret 1 76/2009 (DOGC sso6 16.1 1 2009)

Es regula l'adopció de criter¡s ambientats i d'ecoefciéncia en els ediñcjs

D 2112006 (DOGC: 1610212006l i D 11112009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

; Estalvi d'energia

crE pARr r D(GErctEs BA9QTJES o,EsrAlvl o,ENERG|A HE

cIE DB HE DoCUMEM BAgc ESTALVI D,ENERGIA

HE{ uMfIAcÉ oEL coNsuM ENERGEnC

HE-t uMtrAció DE LA oEt ANDA ENERGÉnCA

HE-2 Rondimeol de l€s lnstai lac¡ons Té.miques

HE3 Efici#a mergÉtica de t€s ¡nstat.hcjms d,it.tum¡neió

HE.4 @I.¡IRIBUOÓ SOIAR MÍNIMA D'AIGUA CA.TNIA SAI.¡ITARIA

HEs coñrRtBuctó Foro\oLTAcA MfNtMA D,ENERG!q EGcrBtcA

RD 314/2006 (BOE 28l03/2ooo) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 163512013, (BOE 12t@t2013)
amb corecció d'errades (BOE 0e/11/2013)

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d,ecoeñc¡éncia en ets edificis

D2112006(DOGC 16102t2OO6) D 11112009 (DOGC l6/72009)

Proposta de Miltora del Carer Rec de Guémol

BANYOLES
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI

. Sistemes estructurals

CTE DB SE Docrrment B¿s¡c Segu€tat Edructural, Bas€s de c¿loi

CTE DB SE AE Oocument B¿r¡c Accions a l'€dlfcac¡ó

CIE DB SE C Doorrnfft Bblc Fooam€nts

CIEOB SEADocrrn t B¿dcAc€r

CIE DB SE M Ooo¡nqÍ B¿sic Fusta

CIE OB SE F Documsl Bás¡c F¿bñc€

CIE DB Sl 6 R€dsténda al foc d6 l'estlrctrra ¡ Aonqes C, D, E, F

FD 314/2006 (BOE 28103/2006) i les ssves modificacions.

tlCSE4z t¡orma de Consúucci5n Ssmqres¡siate. Pflte g€nsd y €difcdón

RO 99712002, de 27 de setembre (BOE: 1 l/10/02)

EHE48 ln8ttEc¡ón de homlgóo esructural

RD 124712008 , de 18 de iuliol (BOE 220812008)

lnsucEó dAD€r Esúudurd EAE

AD 75112011 IBOE 23t612O11)

Et RD éspecifrca que el seu ámbit dapl¡cació és pe, a totes /és es¿a¡rclures ¡ eleñenls dacet estructural, tanl dedificació com
denginyeia civ¡\ ¡ que eo obrcs dedÍl¡cació es pot fet sevh ¡ndístintament aquesta lnstrucció i el DB SE-A Acer del Codi fécnic de

lEdilicacó

NRE.AEOB-g3 Norma reglament¿ria d'edificáció sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estruclural dels soskes

d'ed ¡cis d'habitatges

a 1af 194 IDOGC:2al1/941

Sistemes constructius

CIE OB HS 1 Rotecció €nfront (b la húnitd

CTE DB HR Prot@ró da\rant dd soroll

CIE DB HE 1 Umltdó de la demarda m€rgüiE

CIE DB SE AE Acdons en l'€dificació

CIE DB SE F Fábrica i alres

CIE DB Sl Segur€tal €n c8 d'lncdld, Sl 1 i Sl 2, Annq F

clE DB SUA Se$,rdd d',Lrilitrd ¡ Accesdbllitd. suA 1 ¡ suA 2

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) I LES SEVES I\4ODIFICACIONS.

CODI DACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LtEl20/91

D T 35/95 (DOGC 24l3/9s)

Es r€ula l'adopció de criteris ambientals í d'ecoeñc¡éncja en els edil¡cis

D 2T12006 (DOGC 16lO2l2OO6J i D 11112009 (DOGC 16/7/2009)

Proposta de Millora del Caner Rec de Guémol

BANYOLES
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SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL LACIONS I SERVEIS

lnstal.lacions d'ascensors

O€po€klone (b 8pl¡cdóñ d€ la Dlr@1iva dC Pallm€nto Europeo y dd Co¡s¿jo, 95/18CE, sobre scrEore§

RD 131487 (8OE 31tStsl IBOE 28lO7Ee)

BEGTAMENTO DE APAMTOS EI.EVA)OfiES

O 30/6/66 (BOE. 261166)correcció d'errades (BOE: 20l9/66)modificacioñs (BOE: 28111/73t 12111175t 1018176, 1313181
2114181t 25111181)

R€glamflto d9 esdoo de €16l/adóo y 8u manuten#n. lnstucciorios Técric8 Corñpl€rn{taf¡a8

RD 2291l85 (BOE. l1l1z8s)regulació de I aplicac¡ó (DOGC: 19/1/87)modificaclons (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD
13'14/1997, excepte els articles 10, 11, 12 13, 14, 15, 19 i23.

lrEtucdón Técn¡rE Coíipler¡drfdia AEl, 1 'Ascengores' dd B€gl€mffto de apar€ü@ de €¡€\.dón y rnaluH)dón.

RO 8812013 IBOE 22t212O131

Prescripciorlos Técn¡cas no pr6/ista9 q la ITC-MIE-AEM-1 y aprobadóo de pr€€cripdoo€s técñicas
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels alicles que remelen als articles ügenls del reglamenl anteriorment esmentats

Reso¡ución 27104/92 (BOE: 1 5/05/92)

Cond¡doñ€ lécnicss mln¡mas Edgibles a bs ascensqes y nomas pera roaltar lB inspeccroo€s p€rlódcas

O. 31/03/81 (BOE: 20104/81)

sE ArrroBrzA LA tNstAl-AcóN DE AscENsoREs stN cuARTo DE MAouNAs

Resolución 3/4,€7 (BOE:2314/9n co¡ecció derors (BOE: 2315/9¿

sE AlJToRrzA r-A rNsrALActóN DE ASCENSoRES coN irÁoutr.¡As EN Foso

Resolución 10/09/98 (BOE: 2519/98)

Pre6cripdonEs para d ¡ncfern€nlo d€ la s€guidad del püque d9 ascaf\soros e\isleot€s

RD 57200s (BOEI a/22005)

l{om€8 p€r a la com€rdditració ¡ posda sl gqv€i de les máqJines

BD 1644/08 de 10 d'oclubre (BOE r 1.10.08)

Adicác¡ó del RD 1314/1997, de dispo§cions d'apl¡cació de h DnecÍva del Partament Europeu i del CoGsellSS/iryCE, sobre
ascansofs

O s1/06/99 (OOGC 11/06/99) coreccró d errades (DOGC 05/08/99)

ApucAcó pER Et'IrtrAfs DINSpEcctó I coNTRoL DE coNDtctoNs TEcNIeuES DE SEGURETAT I tNspEcctó
PERróDrcA

Besolució 22106/87 (DOGC 20/07 /87)

Condicions técn¡ques de seguretal als ascensors

O.9/4/84 (DOGC 30/5/84)ampliació de lermrnrs del DOGC 412t87 7t2t91)

ACLABII\,IENTS DE DIFERENTS ARTICTES DEL'REGLAMENTO OE APABATOS ETEVADORES'

o 231121A1 IDAGC A3lA2t82)

Plalaformes elevadores verticals per a ús de persones 6mb mobilitat reduicra.

Instrucc ó 6/2006

Apl¡cació a Calalunya del Reial Decrel 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s,aprova la tñsÍucció técnica complernentüria AEM 1
'Ascensors' del Reglament d'apare¡ls d'elevació i manutenció, aproval pel RD 229111985, de I de novembre

Ordre EMO/2s4l201 3 (DOGC 23¡ 0/201 3)

Proposta de Millor8 del Caner Rec de Guémot

BANYOLES
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lnstal'lacions de recollida i evacuació de residus

CIE DB HS 2 Recollida i € /acr¡acft, do residus

RD 314/2000 (BOE 28103/2006) i les se¡,/es mod¡fcacions

Ordenances municipals

I NSTAL. I.ACIONS D'AIGUA

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAI¡IENT D'AIGUA

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) iles seves modificacions.

crE DB HE 4 coNrBrBLrcó sotÁR MfNtMA D'AGUA caEñTA SANÍARÁ

RD 314/2006 (BOE 28l03/2ooo) i Ies seves modifrcac¡ons.

CRTTEFIOS SA,'IfTAR|OS DEL AGUA OE CONSUiTO HUMA¡'IO

RD 140/2003 (BOE 21loz20o3)

Criterios higiénico-sanhafios pEra la pra/enclón y cofltrolde la legionelosls

RD S6s/20O3 (BOE 1 8r'072003)

REGTAMENTo D'Eourps A pfiEss|ó. NsrHLJcctoNs rÉcMouEs coMPEMEtfiARlEs

RD 20602008 (BOE 05/022009)

Es regula l'adopció de criteris emb¡entals ¡ d'ecoel¡ciéncia en els edificis

D 2112006 (DOGC 16/0212006) 1D111/2009 (DOGC:16/72009)

Condicions hig¡enicosan¡t¿ries per a la prevenció ¡ el control de la leg¡onel lo§

D 35212004 \DOGC 291A1 12004)

Mesures de foment per a l'estalü d'aigua en determ¡nats edifc¡s i habitatges (d aplicació obl gatór a als edificrs destinats a

serve s públlcs de la Generalilal de Calalunya. axi com en els habilatges finan§ats amb aiuts atorgats o gestionats per la

General tal de Catalunya)

D 202198 (DOGC 06/08/98)

ordenances municipals

lnstal'lacions d'evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d'aigúes

RO 314/2006 (BOE 28103/2006) i les ssves modilicacions

Es regula l'adopció de criteds ambientals ¡ d'eco€liciénc¡a en els edificjs

D 2112006 (DOGC 16/02/2006) I D11 l/2009 (DOGC16/7l2OAs)

Ordenances municipals

Proposta de Millora del Caner Rec de Guémol
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I NSTAL. I.ACIONS TÉRMIQUES

CIE DB HE 2 RENDIMENT DE I.ES INSTAL.LACIONS TERMOUES (REMEI AL RITE)

RO 314/2006 (BOE 28103/2006) l¡es seves modilicacions. Aclualització DB HE: Orden FOW 1635/2013, (BOE luogl2013)
amb correcció derades (BOE 08/1 l/2013)

Rm B6g{dñsrúo ds lnsldadoo€s Témbas m lo3 Edlficic

RO 102712008 (BOE.291812004 i lés seves posteriors coíecc¡ons d'errades i modificaoons

R6qu¡s¡b de dlssg)y ecol4ic apllcables ale produdas que ut¡llEen energta

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Oit€rbs hlg¡énbo-sanitaios púa la pra,tfrckh y conúol de la leg¡oodc¡s

RD 865/2003 (BOE 18/0712003)

REGLAMEMO D'EOUIPS A PRESSÓ, INSIRUCCIONS TECNOUES COMPI.TMENTARIES

RD 2060/2008 (BOEI 05/022009)

Condic¡ons higienicosanitáries per a la prev€nció i et controt de la tegionol to§

D 35212004 (DOGC 29/07/2OO4)

lnstal.lac¡ons de ventilació

CTE DB HS 3 Ca¡idd dd dre lnt€riof

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) i les seves modlficacions.

RITE R€glamer o do lnstalacion€r Tém¡c€s en los Edmcios

RO 1O27l2W \BOE Nü2007 i les seves correccions d'errades (BOE 28I2/2OOB)

CTE DB Sl 3.7 Conüol d6 hu¡nos

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) i les seves modificacions.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABTECIMIENTOS INDUSTRhISS, RSCIEI

RO 2267t20O4, (BOE. 17t1211ñ4)

lnstal'lac¡ons de combustibles

Gas natural ¡ GLP

REG¡JIVIEI'ITO TECMCO DE DISTRIBL,CóN Y UNUZAOÓN DE COMBUSTIBI-TS GASEOSOS Y SUS
rNsrRU@roNEs rÉct.¡tcAs coMpLEMEMAFtAs.

ITC]CG 03 lnstalaciones dé almacenamiento de gases licuados del pekóleo (GLp) en depósitos liios
fTC-lCG 06 lnstdadon€ de almacanam¡mto d€ gEs€§ l¡cuados dd peüóleo (GLB par6 uso prop¡o

lTc-lcc 07 ln§(dadon6 r€cQtofas (b combutibl€s g€seosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

REGI.,AÍ\¡IENTO GENEML DEL SERVICIO PÚBUCO DE GASES COMBUST1BTES

D L81311973 IBOE] 21h 1/73) modificació (BOE: 21lil7,;2012$4) derogat en ror altd que conkadiguin o s,oposin at
que es d¡sposa al "Reglamento técn¡co de distribución y utilizacióñ de combustibles gaseosos y sus ¡nstrucciones
técnicas complementarias', aprovat pel RD 919/2006

REG|A^¡IENTO DE REDES Y TOMffDAS DE COMBUSIIBTES GASEOSOS E |NSIBL|CC|ONES

o 18111/74 lBoE: 6112174) modificació (BoE: 8/111a3 z3lTlaq, dercgat en tot aJtd que contradigu¡n o s'oposn al que
es disposa al 'Reglarnenro técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
técnicas complementarias", aproval pel BD 919/2006

Propo6ta de Millora del Caner Rec de Guémd

BANYOLES
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Gas-o¡l

INSTRIrcCóN IÉCNEA COIVTPTEMENTARÜA MI]PS TNSTA-ACIONES PETROÚFSqAS PA8A USO PHOPicr

RD 152sl199s (BOE] 2210llses)

lnstal.ladons d'electricitat

REBT R€lamfito de(üolécflico p{a ba}r lsls¡óll. lnúl.rcdones Técnbas Corndsn€nt4hs

ao u22oo2 lBoE 181@lo2)

INSTRUCCóN TÉCNEA COMPI..EMEMARIA (ITC) BT 52 INSTA.ACIONES CON FINES ESPECIAES. INFRAESÍRI.'CTUBA

;;\rülA ñi-CARGA óE vEHrcuLos EtÉcrRrcod', DEL REGIAMEMo El¡crnorÉcNlco DE BA,A rENsóN, Y sE

MODIFICAT.I OTRAS INSIHUCCIONES TÉCNEAS COMPLEMEMARIAS DEL MISMO.

RO 1O53t2O14 (BOE 3111212014)

ClE DB HE€ CONTRIBUOÓ FOTOVOLTAICA MINIMA D'EI'IERGIA EÉCTRICA

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) i les seves modilicacions

Activida(b de rsnspolte, dstibucióo, cofiirddts&*h, §/nh¡süo y proc€dmiáto§ d€ aJtorlzadóo (lE lnstahioo€s dE

energla eléctica

RD 1955/2ooo (BOE 2711Z2OOO). Obligació de centre de transformació, disláncies línies eléctriques

Regla'ner o de condcion€ técrúas y ggrrlas de s€$rild en lfneas etÉc'ficas de anÁ tenslán y sus ¡nst¡cci}l€s
lécn¡cas complqneflt{las, ITILAT 01 a 09

RD 223/2D08 IBOE] 191312008). En ügor a partü del 19.03 2008

R€ghma,fo sobfe coodicion€s técaicas y goafla§ de segufldad q1 cq1rd6 déc'rica§ y csltfo€ d6 üÚslormeión

FD 3275/1982 (BOE: 1/12182\ corecció d'enors (BOE 18/1/83)

t'¡omas sobre lqÍiladóo y 8cc§ (b cie,lo§ c€nüG d€ fústome¡ón

Resolució 19/6/1984 (BOE: 2616184J

Connodó d'lnstsl laclons fotovdtglquee a la xarxa de balxa tens¡ó

BD 1663/2000, de 29 de selembre (BOE: 30.09.00)

Proced¡ment administfatiu aplicable a les ¡nstal.lac¡ons solars fotovoltaiques connectades a la xafia eléctrica

D 352/200T de 18 de selembre (DOGC 02 01 .02)

NORMES TECNTOUES PARTiCULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL LACIONS DE XARXA I A LES

INSTAL LACIONS D'ENTIAQ

RESOLUCTÓ ECF/4548 12006 (DAGC 221212001)

CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSfAL LACIONS EGCTRIOUES DE BAIXA TENSIÓ D'Fi.ABITAÍGES

lnsfucció 9/2004 de 1O de mag Direcció Generalde Segurelat induslrial

Es f¡xa un term¡nr proüsional per a la inscripc¡ó de les inslal lac¡ons d'energia eléclrica de baixa exlensió ja e¡stents,

sotrneses al régim d'¡nspecció per¡ódica.

lnstrucció 10/2005. de 16 de desembre de la Direcció Gene¡ald Eñergia i N¡ nes

Es proroguen els terminis estabterts a la lnslrucció 1O/20O5, de 16 de desembre, relativa a la inscrrpció de les ¡nstal lacions

d'energia eléctrica de bajxa extens¡ó ia existents, sotmeses al régim d'inspecció peri&¡ca

lnstrucció 3/2010, de 16 de desembre de la D recció General d Energia I Mines

ceftifcat sobre clmphment de les disláncies regl¿ment&ies d'obres i constfuccions a lfnie-s eléctdque§

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/1 1/1988)

Proposta de M¡llora del Carer Rec de Guémol
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lnstal.lac¡ons d'il.luminac¡ó

CIE DB HE-3 Efdsrda €n€rgáica d6 las ¡nsidadones de ilumir¡acóñ

BD 314/2006 (BOE 28103/2006) i les seves modificacions. Actualit2ació DB HE: Orden FON,V 163512013,IBOE 12l1gl2013)
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

CTE OB SUA4 Sggur€id enfror al risc ca.rs€t p€r il.luminació tna@lada

BD 31420OG (BOE 28103/2006) iles seves modificacions

FEBT ITC-26 lnstal ladons en locals de públ¡ca coocuréncia

RD er'212002 IBOE 18t09to2\

Uei d'ordeflació ambiental de l'enllumeflam€nl per a la protecció del medr nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12612001) les seves modificació

lnstal.lacions de telecomunicacions

TNFRAESTRI CTURAS coMUNEs EN Los EDtFtctos PARA EL rccEso A Los sERvtctos DE TEEcoMUNtcAcÉN

RD Ley 1/€8 de 27 de febrero (BOE] 28102198); modificació Ley 1ol2005 (BOE 15/06/2005)t modificació Ley 3819s (BOE
6/11/99).

R€glameño .€gulador de las ¡nfra6tucü¡ras comunes de td@munlcrclones ptra elacc€so a los savicio3 de
t€l€cornurÍcacftrn €n el lnteftr (b las €(fñcaiooe§

RD 346/201 1 (BOE 1/04/201 1)

ofd€n CTEI zg6f2ocxl, por h que se (beardla d r6gldn{Ío r€gulodors de las lnÍaosfudúaa comur¡B d6
ld€comurfceioo€§ para el acc€so a los s€rvic¡o§ de tdefiwilcáclón en d ¡r erlor de los ediñdos y do la actividad d6
¡nstaladóñ ds equlpog y s¡stg.nas de tdsmunicadql€s, aprobado po. el red dq€to ¡tOtZo(B.

Orden CTg12€6/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Pfoc€dim¡íto a §€gu¡r eo las ¡ns[alaciooss colectivas d6 r€cspción de telErridón €n €l proc€§o do su d€qJación psra la
f@Pdó¡ d€ IDT y ss mod'ñca¡ delemlnados ssp€1os admiristraúivoe y técni:os do las ¡nfductras cornunás ¿e
td@omur*xcióo m el lrlefior de los edff,cios

Ordre Í Cl 1 077 12@6 IEOE: 1 3/ 412cfr6)

INSTAL.I.ACIONS DE PROTECCIÓ CONTM INCENDIS

Rtpc't REcr¡t ENTo DE TNSTA-ActoNEs DE pRorEcoóN coNrRA tNcENDtos

BD 1942/93 (BOE 14l12193), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Nomas d€ procsdlm¡qto y d€ssrdlo dei RD 194213 y €s ret/isa €t A¡ep y sus apál(¡c6
O 16.04.98 (BOEr 20.0a.98)

CIE OB Sl4 lnstd.l4ions do prot€cció 6.l cas d'inc€nd¡

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) i les seves modificacions.

REGI.AI'ENTO DE SEGURIDAD EN CASO OE INCENDIOS EN ESIABI,ECIMIENTOS INDI.§TRIAI..ES, RSCIEI

BD »67t2O04, IBOE: 17t1A2004)

lnstal.ladons de protecció al llamp

CTE DB SUA€ ¡Anno( B Séguretal €nfront at rlsc causd per I'acció d€t [smp

RD 314/2006 (BOE 28103/2006) i les seves modificacions.

Proposta de M¡llora del Carrer Rec de Guémot
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Certificació energética dels edificis

pRocEDrMtEMo BAsr@ PABA LA cERrFtcActóN ENEBGÉnCA DE Los EDtFtctos

Reál Decfero 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Confol de qualitat

Marc general

Códgo Tá.n¡co (,€ la Eúñcadóñ, CIE

RD s14/2006 (BoE 2sl03/2o06) I rls sEvES MoDtFtcActoNs. AcruAltrzActó DB HE oRDEN FoM/ 1635/2013, (BoE

lzogl2013) AMB coBREcctó D'ERRADES (BoEoBt1il2o13)

EHE{8 lnsüucción de homigón esÚlrctural. Capltulo L Cofltol

RO 1247/2ma , de 1a de julio (BOE 22108/2008)

Control de qualhat en I'edifcació d'habitelges

D 375/1988 (DOGC. 28/12188) correcció d'errades (DOGC 241289) desplegament (DAGC: 2al2las 11110189 2216/92 i

1zls/94)

Normatives de productes, equ¡ps i s¡sternes (no exhaustiu)

Dispo6idoñ€s pora h librg circrrlaión (b 106 prodtclos & consm¡cción

RD 1630¡ 992 de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modilical pel BD 1329/1995

Clastñcdón d6los produdos de consfucdóo y d6 los demefitos construdh,os en fundón de sus propledades de reeión
y dg resistqda fr€nte al tuego

RD 312/2OO5 (BOE; 20412005) i modifcació per RD 110/2008 (BOE: 12.02 2úB)

Actu€¡izdón & lag ficilss d€ ar¡torEdón de uso de dderna do loridc
R 30/1/1997 (BOE: 6/3,€n. semp,e que ho hagin de d¡sposal de marcalge CE, sqons eslabb¡x I'EHE'@.

RC42 lngtuucdófl para h recspcióo de calés sl obras de fehabllltációo d€ s¡Jdos

O 1811211992 IBOE: 26112192)

UC{s r€comanacions sobre l'(§ de cendres volarÍ8 eñ €l iom¡gó

o 12l4¡ 985 (DoGc. 3/5/85)

RC{6 hsrucdóo püa la recapción de cern€r @

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d'erades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d utilizació en l'obra pública de determinats producles utili?als en l'ediñc¿ció

R 2216¡998 (DOGC 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text retós de la Uei reguladora dels residus

Decret Leg slatru 1/2009 de 21 de julol (DOGC 2817/2009)

R€gNJlador d€ la proúrc¿ión y g€dióo de los reddJG de coflsúr¡cción y dqÍdiióo

RD 105/2008, d l de febrer (BOE 13/022008)

Progcta de Millora del CaÍer Rec de Guémd
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Progrsma de gest¡ó do residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producrió i gesl¡ó de residus de la construcció
i demolició, ¡ el c¿non sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010 26 juliol (DOGC 6/07/2010)

Op€raciones do vdorlzac¡ón y e6m¡n&ión ds residuos y la l¡sta qropea de rae¡duos

O MAM/304/2002, de I febrer (BOE 16/32002)

Ros¡duos y gJ€los contanlnados

Uei 2212s11 , de 28 de juliol (BOE 29nl2ol 1)

lJibre de I'edifici

Lsy d€ ordenaclón de la Ed¡fcación, LOE

Uei 38/1s99 (BOE 06/11/99); Modificació: Uei 5212o02,lBoE31l12lo2l: ModiÍcació pels PressLrposlos geñerals de lestat per a l'añy
2003. an. 105

Cód¡go Tácñ¡co de la Ed¡fcadón, CIE

RD 314/m06 (BOE 28103/2006) i les seves modilicacions

U¡bre de l'ed¡fici per edifios d'habitatge

D 6712015 (DOGC 7/8/201s)

Proposta de Millora del Carer Rec de Guémot
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II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST
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PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS

1- Moviment de terres d'anivellament del tram a pavimentar ¡ de las parts enjard¡nades

1.875,00 €

2- Subbase de 125,00 m2 de graves compactades per al nou anivellament del tram afectat

1.075,00 €

3- Subministrament ¡ col locació de 50,00 ml de tubs corrugats de gomm per a previsió del
pas del cablejat eléctr¡c per a la instal lac¡ó de les llumeneres.

1.050,00 €

4- Estesa de solera de 125,00 m2 ¡scm de gru¡x, de formigó d'ús no estructural en tota la
superfície del tram afectat per a poster¡or pavimentació.

2.125,00 €

5- Subministrament i col locació de 125,00 m2 de panot série L¡ne de THORO, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt i beurada de ciment portland.

6.675,00 €

6- subministrament ¡ col locac¡ó de 3 punts de llum, cons¡stents en 1 columna troncocónica
d'acer galvan¡Uat, model Europeu de Bacolsa, de 3m d'algária i una llumenera model
Okapi LED 20w de General Electric Light¡ng, llestes per a connex¡ó.

3.400,00 €

t-. :

:i

.

TOTAL 16.200,00 €

Proposta de Millora del Caner Rec de Guémd
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III. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS
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GR ESTUOI DE GESTIó DE RESIDUS D'OBRA

Justificació del compliment de:

- RD 10512008

- Decrct 8912010

Flegulador de la producció i gestió de residus de construcció idemolició
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGHOC), es regula la producció igestió de res¡dus de construcció i

demolició i el cánon sobre la deposic¡ó controlada dels residus de la
construcció

Propcta de Mi[ora del CaÍer Rec de Guémot

BANYOLES

Juliol do 20í6 2.1 40
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ESTUU BASIC DE SEGURETAT I SALI'I

Adequació Caner Rec de Guémol

llla del¡mitada per Pg. Mn uuís constans / Pg Darder / C Rec de Guémol / C' de la sardana

1 7820 Banyoles

DADES DE L'OBRA

T¡pus dobra Urban¡Eac¡ó

EmplaQament Pg. Mn. Lluís Constans 1. Banyoles

Supelicie urbanizació 126,00 m'

Promotot ROCA TEIXIDOR SLU

Arquitecte autor del Proiecte dexecuc¡ó Andreu Yla Coll

i. .
Técnic redactot de lEstudl 8áslc de Seguretat ¡ Salut Andreu Ylla Coll

DADES TÉCN|OUES DE L'EMPr AQAÍúENT

Topogratia Carrer pla en zona de casc urbá consolidat

Caructeristiques del teffenY Vorera pavimentada

Condlc,bns fs/ques i dÚs dels ed¡ticis de lenton Habitatges unifamiliars

lnstal.lacions de seveb públ¡cs, tant v¡stes com sotemdes Electricitat, teléfon, aigua, clavegueram igas

IJbicac¡ó de vials Vial d'accés d'amplada g I 12m

Densitat de c¡rculació mitiana,

Vorera de 10 m. d'amplada.
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1. lntroducció: Compliment del RD 1627197 de24 d'octubre sobre disposicions mfnimes de
seguretat i salut a les obres de construcc¡ó

Aquest Estud¡ Básic de Seguretat ¡ Salut estableix, durant ¡,execuc¡ó d,aquesta obra, les
preüsions respecte a la prevenció de r¡scos d'accidents i malalties professionals, a¡xí com ¡nformació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de
manteniment.

SeMrá per donar unes directrius básiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facil¡tant el seu desenvolupament, d'acord
amb el Reia.l Deqet 162711997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i

de salut a les obres de conslrucció.

En base a I'arl. 7é, ¡en apl¡cació d'aquest Estudi Básic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i

complementin les previs¡ons cont¡ngudes en el present document,
El Pla de Seguretat i Salut haurá de ser aprovat abans de l'in¡ci de l'obra pel Coordinador de

seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcc¡ó Facultativa. En cas d'obres
de les Administracions Públiques s'haurá de sotmetre a l,aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obl¡gatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un l-libre d'lncid¿ncies pel
seguimenl del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'lncidénc¡es hauran de posar-se en coneixement de la
lnspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la
incidéncia.

Segons I'art. 15é del Reial Decret, els conlractistes i sots-contractistes hauran de garant¡r que
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l,obra.

La comun¡cació d'obertura del centre de treball a I'autor¡tat laboral competent haurá d,incloure el
Pla de Seguretat i Salut, s'haurá de fer préviament a I'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris
que tinguin la consideració de contract¡stes.

El Coordinador de Seguretat ¡ Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu ¡mm¡nent per a la seguretat dels treballadors, podrá
aturar l'obra parcialmenl o totalment, comunicant-lo a la lnspecció de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsab¡l¡tats dels coordinadors, de la Direcc¡ó Facultativa ¡ del promotor no ex¡miran de
les seves responsabilitats als contractistes ¡ als sots-contractistes (art. j 1é).

2. Principis generals aplicables durant I'execució de l,obra

L'article 10 del FD 162711997 estableix que s'aplicaran els onnc¡p¡s d'acció prevent¡va recoll¡ts en I'art. 15é
de la'Ley de Prevención de B¡esgos Laborales (Ley 3jl199s, de g de noviembre),, durant I'execució de
l'obra i en particular en les següents activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d,ordre i neteja

- L'elecció de I'emplaqament dels llocs i árees de treball, tenint en compte les seves cond¡cions
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplasament o circulació

- La manipulació dels diferents materials i la utilitzac¡ó dels mit¡ans auxiliars

- El manteniment, el control preu a la posada en servei i el control periódic de les lnstal lacions ¡

dispositius necessaris per a I'execució de l'obra, amb obiecte de coreg¡r els defectes que
poguess¡n afectar a la seguretat i salut dels treballadors

- La delimitació i cond¡c¡onament de les zones d'emmagatzematge ¡ dipóstl dels diferents materials,
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en part¡cular si es tracta de matéries i substáncies perilloses

La recoll¡da dels materials perillosos utiliEats

L'emmagatzematge i l'eliminac¡ó o evacuació de residus i runes

L'adaptació en funció de l'evolució de I'obra del pelode de temps efectiu que s'haurá de dedicar a
les diferents feines o fases del treball

La cooperació entre els contractistes, sots-contracl¡stes i treballadors autónoms

Les interaccions i ¡ncompatibil¡tats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a

I'obra o prop de l'obra

Els princ¡pis dhcció pr€^€ntiva establerts a I'article 15¿ de la Llei 31/95 són els segÜents:

L,empresari aplicará les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents
principis generalsl

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a l'or¡gen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de

treball, l,elecció dels equips i els métodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball

monóton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolució de la técnica

- Substituir alló que és perillós per allÓ que tingui poc o cap per¡ll

- planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la técn¡ca, I'organització del treball,

les condicions de treball. les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que pos¡n per davant la protecció col.lectiva a la indiüdual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

L,empresari tindrá en cons¡deració les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat i

salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptará les mesures necessáries per garant¡r que només els treballadors que hagin rebut

informació sufic¡ent i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especffic

L'efectivitat de les mesures prevent¡ves haurá de preveure les distraccions i imprudéncies no temeráries que

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicac¡ó es tindran en compte els riscos addicionals que

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud

dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar ino existeixin

alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que t¡nguin com a finalitat garantir com a Ambit de cobertura

la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa resp€cte dels seus treballadors, els treballadors

autónoms respecte d'ells mateixos iles soc¡etats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals

consisteixi en la prestació del seu treball personal.

3. ldent¡f¡cació dels riscos

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat ¡ Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex lV

del Reid óecret 162711997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de d¡ferents

treballs d,obra, tol iconsiderant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o

bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurá de tenir espec¡al cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,

erosions i cops, havent-se d,adoptar en cada moment la postuta més ad¡ent pel treball que es realitzi.
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A més, s'ha de tenir en compte les poss¡bles repercussions a les estructures d'ed¡ficac¡ó veihes itenir cura
en minimitzar en tot moment el r¡sc d'incend¡.

Tanmate¡x, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels preüsibles beballs posteriors
(reparació, manteniment...).

3.01. Mitians i maquinfuia

- Akopellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- lnterferéncies amb lnstal lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinária d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la cárrega transportada

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tóxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements prov¡sionals d'accés (escales, platafomes)

- Cops iensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Contactes eléctrics directes o ¡ndirectes

- Accidents derivats de condic¡ons atmosfériques

3.02. Treballs preús

- lnterferéncies amb lnstal lacions de submin¡strament públic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts ¡/o des d'elements proüsionals d,accéS (escales, plataformes)

- Cops ¡ensopegades

- Caiguda de malerials, rebots

- Sobre esforqos per postures ¡ncorrectes

- Bolcada de piles de malerials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.03.Enderocs

- lnterferénc¡es amb lnstal lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tóxics

- Prolecc¡ó de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements prov¡sionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls ipunxades

- Cops iensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Fallida de I'estructura

- Sobre esforqos per postures incorrectes

- Acumulació iba¡xada de runes
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3.04. Moüments de Enes i excavacions

- lnterferéncies amb lnstal lacions de subministrament públ¡c (aigua, llum, gas...)

- Generació excessiva de pols o emanac¡ó de gasos tóxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements proüsionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops iensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres ¡/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollós

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

- Desplom ¡/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforqos per postures incorrectes

- R¡scos derivats del desconeixement del sól a excavar

3.05. Fonaments

- lnterferéncies amb lnstal lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..,)

- Projecció de partícules durant els treballs

- Ca¡gudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls ipunxades

- Cops iensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excess¡varnent sorollós

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les ed¡ficacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics diectes o indirectes

- Sobre esforqos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Fallides de recalQaments

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tóxics

- Bolcada de p¡les de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat' reaccions químiques)

3.06. Estructura

- lnterferéncies amb lnstal lacions de subministrament pÚblic (aigua, llum' gas .)

- Projecc¡ó de partícules durant els treballs

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

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de matends, rebots

Ambient excessivament sorollós

Contactes el¿ctrics d¡rectes o ¡ndirectes

Sobre esforqos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tóxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de mater¡als (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Fiscos derivats de I'accés a les plantes

R¡scos derivats de la pujada i recepció dels materials

3.07. Ram de paleta

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tóxics

- Projecc¡ó de partícules durant els treballs

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

- Conlactes amb materials agressius

- Talls ipunxades

- Cops ¡ ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Amb¡ent excessivament sorollós

- Sobre esforqos per postures incorrectes

- Bolcada de p¡les de material

- Riscos derivats de I'emmagaEematge de mater¡als (temperatura, humitat, reaccions qulmiques)

3.08. Coberta

- lnlerferéncies amb lnstal lac¡ons de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

- Prolecció de partícules durant els treballs

- Caigudes des de punls alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls ipunxades

- Cops iensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Amb¡ent excessivament sorollós

- Sobre esforgos per postures incotectes

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tóxics

- Caigudes de pals iantenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, hum¡tat, reaccions quÍmiques)
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3.09. Revestirnents i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tóxics

- 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 ipunxades

- Cops ¡ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforqos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

3.10. lnstal.lacions

- lnterferéncies amb lnstal.lacions de submin¡strament públic (aigua, llum, gas...)

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

- Talls ipunxades

- Cops iensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en oberlures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o ¡ndirectes

- Sobre-esforqos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

4. Relac¡ó no exhausüva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex ll del RD

162711W7)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars característiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc

de treball

- Treballs en els quals I'exposició a agents qufmics o biológics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la v¡giláncia específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

- Treballs amb exposició a radiac¡ons ¡onitzants pels quals la normativa especítica obligui a la
delim¡tació de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de línies eléctriques d'alta lensió

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

- Obres d'excavació de túnels, pous ialtres treballs que suposin moviments de terres subterranis

- Treballs real¡lzats en immersió amb equip subaquátic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprim¡l

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
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Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. Mesures de prevenció iprotecció

Com a cr¡ter¡ general pr¡maran les proteccions col lectives en front de les individuals, A més. s'hauran de
manten¡r en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinária i les eines de treball. D'alta banda
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa v¡gent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de ten¡r en compte pe als prev¡sibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).

5.01. Mesures de protecció col.lectiva

- Organització i plan¡ficació dels treballs per ev¡lar interferénc¡es entre les diferents feines i

circulacions dins l'obra

- Senyal¡Eació de les zones de per¡ll

- Preveure el sistema de circulació de veh¡cles i la seva senyalització, tant a I'interior de l,obra com en
relació amb els vials e{er¡ors

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinária

- lmmob¡liEació de carnions mitjanqant falques ¡/o topalls durant les tasques de cárega i descárrega

- Respectar les d¡stáncies de seguretat amb les lnstal lacions existents

- Els elements de les lnstal lacions han d,estar amb les seves proteccions aillants
- Fonamentac¡ó correcla de la maquinária d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la
cárrega máxima, delimitació del rad¡ d'acció, frenada, blocatge, etc

- Revisió periódica i manteniment de maquinária i equips d'obra

- S¡slema de rec que impedeixi l'em¡ssió de pols en gran quantitat

- comprovació de I'adequació de les solucions d'execució a I'estat real dels elements (subsó|,
edif¡cacions veihes)

- Comprovació d'apuntalaments, condic¡ons d'estrebats i pantalles de protecció de rases

- Utilització de pav¡ments antilliscants.

- Col locació de baranes de protecc¡ó en llocs amb perill de caiguda.

- Col locació de xarxes en forats horitzontals

- Protecc¡ó de forats i faqanes per evitar la calguda d,objectes (xarxes, lones)

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instaj lades

- Ús d'escales de má, plataformes de treball i bastides

- Col.locació de plataformes de recepc¡ó de materials en plantes altes

5.02. Mesurss de protecció indiüdual

- Utililzació de caretes ¡ ulleres homologades contra la pols i/o prolecció de partícules

- Util¡tzació de calgat de seguretat

- Ut¡l¡tzació de casc homologat

- A totes les zones elevades on no h¡ hagi sistemes fixes de protecció caldrá establir punts d,ancoratge
segurs per poder sublectar-hi el cinturÓ de seguretat homologat, la utiliEac¡ó del qual será obl¡gatdria

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte d¡recte amb materials agressius i minimitzar
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el r¡sc de talls i punxades

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilització de mandils

Sistemes de subjecció permanent i de vig¡láncia per més d'un operari en els treballs amb perill

d'¡ntoxicació. UtiliEació d'equips de subministrament d'aire

5.03. Mesures dE protecc¡ó a tercers

- Tancament, senyalització ienllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calqada s'ha de
preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes
a I'obra puguin entrar

- Preveure el sistema de c¡rculació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials

exteriors

- lmmobiliEació de camions mitjanqant falques /o topalls durant les tasques de ckrega i descárrega

- Comprovació de I'adequac¡ó de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsó|,

ed¡ficac¡ons veihes)

- Protecció de forats i faqanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. Primers aDdl¡s

Es disposará d'una farmaciola amb el cont¡ngut de material especificat a la normativa vigenl,

S'informará a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar els

accidentats. És convenient disposar a I'obra ien lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels

centfes assignats per a urgéncies, ambuláncies, taxis, etc. per garantir el rápid trasllat dels possibles

accidentats.

7. Normativa aplicable

Veure Annex

G¡rona, Mars de 2017
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