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L’ENTORN
Ronda Miquel Oliva Prat del municipi de Roses
LP1408
Pàgina : 4
ESTUDI GEOTÈCNIC.
Pel que fa al que disposa l’article 107.3 LCAP, cal fer esment que el Projecte en
qüestió no està subjecte a un estudi geotècnic, atès que es tracta d’obres de poca
entitat i que no afecten edificació.
Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que
caracteritzen el terreny on se situen les obres definides en el present projecte.
L’informe geotècnic es recolza en un reconeixement de superfície i en la consulta de la
cartografia geològica i geotècnica existent de la zona.
El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament
situat en l’extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del
Paleozoic, metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre
que els segons serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que
presenten un grau d’alteració elevat. Per sobre d’ells es troba localment una cobertura
sedimentaria de materials quaternaris, de tipus al·luvial; en general es tractaria de
llims, argiles i sorres amb graves que tenen el seu origen en els materials paleozoics
citats anteriorment.
D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà
editat per l’Àrea de Geodinàmica de la UdG l’any 1.999 (E=1:12.500), la zona on es
situa el projecte són els terrenys situats al cantó est de la ciutadella, classificada com a
g, que es tracta d'una àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions
superficials i formats per roques plutòniques.
- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació
g corresponent a roques granodiorites biotítiques, sovint afectades per una foliació
milonítica.
És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així com la
zona costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada per
formacions superficials, representat per la designació Qp corresponent a dipòsits de
platja actual graves i sorres.
- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona
de drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels
materials; el nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada
topogràfica d’aquests terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques
hidrogeològiques de l’entorn.
- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i
assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les
possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona.
Atès que les obres consisteixen bàsicament en la pavimentació de l’espai resultant,
aquesta informació geològica serà útil a nivell d’informació dels materials subjacents
amb la finalitat de determinar la maquinària més adequada pel moviment de terres, la
qual serà la convencional per aquest tipus d’obres.
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TREBALLS INICIALS

Control del replanteig

Signatura Acta de comprovació
del Replanteig
(Ordre d’inici de les obres)

1.1 Previ

1.2 Confirmació

ACTIVITAT: 1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL
Disponibilitat dels terrenys.
Enllaç amb la vialitat existent.
Comprovació en planta de mides d’espais
públics.
Comprovació de les rasants respecte els
edificis existents.
Possible existència de serveis afectats.
Comprovació dels punts de desguàs del
clavegueram i dels punts d’escomesa dels
serveis.
Elements existents a enderrocar o
conservar.

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
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2.3 Confirmació

2 2 Confirmació
2.2

Definició cotes de esbrossada

2.1 Previ

Fase previa capa sotabase

Definició préstecs i abocadors.

Definició cotes d’excavació
d excavació segons
qualitat de sols

Definició equips de moviment de
terres

TREBALLS INICIALS

Extensió i compactació tongades:
‐ Gruix
‐ Refinat
‐ Localització
l
ó de flonjalls.
fl
ll
Condicions de drenatge:
‐ Pendents de l’esplanada
‐ Drenatge
D
t natural
t l (cunetes)
(
t )

Comprovació perfils transversals del
t
terreny.
Q
Qualitat dels sòls:
‐ Contingut grava i arena
‐ Contingut de pedra
g matèria orgànica
g
‐ Contingut
‐ Esquerdes terreny natural
‐ Argiles plàstiques perilloses
‐ Materials plàstics perillosos

INSPECCIÓ

ACTIVITAT: 2 MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA

FASE DE CONTROL

Compactació

Qualitat de sòls emprats per a
formar terraplens

Qualitat dels sòls existents.

ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1.500m3
1
500m3 de terraplè , canvi 1 Pròctor modificat
de matèria o fracció diària. 1 Granulomètric
1 Límits Atterberg
1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica
2.000m2 de tongada o
5 Densitats “in situ”
fracció diària.
5 Humitats “in
in situ
situ”

2.000 m2 d’esplanada en
1 Granulomètric
D
Desmuntt o Terraplè
T
lè de
d cota
t 1 Lí
Límits
it Atterberg
Att b
j inferior 0.5 m.
roja
1 Pròctor modificat
1 índex CBR
1 Contingut matèria orgànica
g d’humitat higros‐
g
1 Contingut
còpica
“in situ”

UNITAT DE MOSTREIG

1D55 EX2360/13 DT.20.08.14 PU13027EN Página 8 de 33

3.3 Confirmació

3.2 Confirmació

Replanteig en planta i alçat dels
conductes

3.1 Previ

Fase prèvia capa sotabase

Replanteig de la correcta distribució
dels encreuaments de vial, embornals,
pous de registre, connexions i els altres
elements singulars.
Acceptació dels equips de maquinaria

TREBALLS INICIALS

Formigó de llits de protecció

Acceptaciò de la procedència dels
materials.

ASSAIG

Compactació de rases
Execució dels encreuaments de vial
Proves estanqueïtat canonades.

Execució pous de registre, embornals,
connexions i elements singulars.

Proves estanqueïtat canonades

Compactació de rases

Resistència d’elements prefabricats.

Resistència de les canonades
Resistència de les canonades.
Col∙locació de les canonades.
Execució formigó de protecció i anellat
Comprovacions de cota de les canonades
respecte les rasants dels vials i dels ltres Qualitat de sols per a rebliment de
serveis.
rases

Col∙locació llits de formigó.

Comprovació geomètrica i condicions de
seguretat de les rases.
Anivellament de fons de rasa.

Procedència dels materials

INSPECCIÓ

ACTIVITAT :3 CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE CONTROL
Com a mínim 1 assaig dels
realitzats
en el 3.2

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

200 m3 rasa compactada o
canvi material.

400 m3 rasa compactada o
canvi de material cada 25
elements o 100 ml de
col∙lector.

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

1 Pròctor modificat
1 Granulomètric
1 Límits Atterberg
1 Índex CBR
1 Contingut de matèria orgànica
1 Resistència a compressió, rèvia
extracció de testimoni.

200 ml. canonada col∙locada 2 Flexió transversal
i canvi de secció.

50 m3 de formigó col∙locat o 4 Resistències a compressió.
fracció diària.
1 Consistència.

200 ml rasa oberta o fracció 5 Mesures d’amplària, de ondària
diària
i de pendent

=3.2

UNITAT DE MOSTREIG

1D55 EX2360/13 DT.20.08.14 PU13027EN Página 9 de 33

4.3 Confirmació

4.2 Confirmació

Acceptació de l’esplanada

4.1 Previ

Fase prèvia capa base

Acceptació de la procedència del
material de sotabase.

TREBALLS INICIALS

ACTIVITAT :4 SOTABASE GRANULAR

FASE DE CONTROL

Humectació i compactació de la capa de
sotabase

Extensió de la capa de sotabase

Comprovació geomètrica dels perfils
transversals de l’esplanada
Comprovació dels encreuamnents
de vials
De la procedència (prèstec, gravera)

Refinat i compactació de l’esplanada

INSPECCIÓ

1 Equivalents de sorra
1 Pròctor modificat
1 Granulomètric
1 Límits Atterberg
1 Índex CBR
1 Qualitat “Los Angeles

2 Granulomètric
2 Equivalents de sorra
2 Límits Atterberg
2 Pròctor modificat
1 índex CBR
1 Qualitat “Los Angeles”

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

300 m3 de sotabase compac 5 Densitats “in situ”
tada o fracció diària.
5 Humitats “in situ”

300 m3 d’aportació de
material o fracció diària.

Comprovació de la qualitat del
material

Compactació

2 Mostres aleatòries

1.000 m2 vial refinat o
fracció

UNITAT DE MOSTREIG

Acceptació de la procedència
del material de sotabase.

Acceptació de l’esplanada.

ASSAIG
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5.3 Confirmació

5.2 Confirmació

Replanteig

5.1 Previ

Fase prèvia pavimentació.

Control topogràfic d’execució

Acceptació de la procedència
d’elements de vorada.

TREBALLS INICIALS

ACTIVITAT :5 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

FASE DE CONTROL

Les mateixes inspeccions que en
5.1 i 5.2

Execució de juntes.

Execució del formigó de base i
protecció.

Control visual d’alineació i d’anivellació

Rebuig d’elements de vorada.

Geometria i acabats.

INSPECCIÓ

Formigó de base i protecció.

Execució de vorades.

Acceptació de la procedència
d’elements de vorada.

ASSAIG

1 Desgast per fregament.

3 Mostres aleatòries de
rigoles

200 ml. de vorada col∙locada 4 Resistències a compressió
o fracció diària.
1 Consistència.

200 ml. de vorada col∙locada 1 Resistència a compressió prèvia
o fracció diària.
extracció d’un testimoni Ø10
cms.
200 ml. de rigola col∙locada 1 Desgast per fregament.
o fracció diària.

3 Resistència a compressió prèvia
extracció d’un testimoni Ø10
cms.

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

3 Mostres aleatòries de
vorada.

UNITAT DE MOSTREIG
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6.3 Confirmació

6.2 Confirmació

6.1 Previ

Normalitzats de recepció de la
xarxa de gas.
Proves de mandrilat de les
conduccions telefòniques.
Específics de recepció de la xarxa
d’alta tensió.
Específics de recepció de les
instal.llacions d’enllumenat públic.

Acceptació de la xarxa de gas.

Col∙locació de serveis.

Proves definitives de
d’abastament d’aigües.

Certificats d’instal.lacions elèctriques.

Acceptació de la xarxa elèctrica.

Acceptació de la xarxa telefònica

Acceptació de la procedència dels
materials específics de cada servei.

ASSAIG

Trams significatius de
canonada.
Trams significatius de
canonada.

Control geomètric.
Normalitzats de recepció en
obra.
Execució de tronetes i elements singulars. Formigó armat per a tronetes i
elements singulars.
Execució, rebliment i compactació de
Qualitat del rebliment i
rases.
compactació igual que les
rases de clavegueram.
Col∙locació conducte d’enllumenat
Les mateixes inspeccions que
en 2.2
Col∙locació punts de llum.
Terraplè coronació voravies.
Instal∙lació línies elèctriques

Disposició en planta i alçat de cada servei.

Comprovació geomètrica rases.

Procedència dels materials.

Coordinació i ordre d’implantació
dels diferents serveis.

Situació en planta i alçat de la
situació de cada servei a la zona
de voravia.

INSPECCIÓ

Acceptació de la xarxa d’abastament
d’aigües.

TREBALLS INICIALS

ACTIVITAT :6 IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

FASE DE CONTROL

1 Pressió interior.
1 Estanqueïtat.
1 Pressió interior.

20 ml. de vial
Cada element de formigó
armat

UNITAT DE MOSTREIG

Amplada i profunditat de rasa
4 Resistència compressió.
1 Consistència

Homologació, Segells
conformitat,
certificats

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
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7.3 Confirmació

Acceptació de l’acabat de coronació
de pous, embornals i elements
singulars.

Acceptació definitiva de vorades i
rigoles abans del paviment definitiu
definitiu.

Comprovació pendents transversals

Refinat definitiu capa de base.
2.000 m2 de capa de base
refinada, o fracció.

5 Densitats “in
in situ”
situ
5 Humitats “in situ”

300 m3
compactada
3 de
d base
b
t d 5 Densitats
D it t “in
“i situ”
it ”
o fracció diària.
5 Humitats “in
in situ”
situ

Compactació
C
t ió de
d la
l capa de
d
base

Humectació
H
t ió i compactació
t ió de
d la
l
capa de sotabase

1 Equivalents de sorra
1 Pròctor modificat
1 Granulomètric
1 Límits Atterberg
1 Qualitat “Los
Los Angeles

2 Granulomètric
2 Equivalents de sorra
2 Límits Atterbergg
2 Pròctor modificat
1 índex CBR
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Cares de fractura

5 Densitats “in situ”
Humitats
“in situ”
5H
it t “i
it ”

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

300 m3 d’aportació de
material o fracció diària
diària.

2 Mostres aleatòries

1.000 m2 vial refinat o
ffracció
ió

UNITAT DE MOSTREIG

Comprovació de la qualitat del
material

Acceptació
p
de la procedència.
p

Acceptació de la capa de sotabase.

ASSAIG

Extensió de la capa de base

De la procedència
p
(pedrera
(p
o
instal∙lació d’esmicolament)

Acceptació
p
de la procedència
p
de
materials de base granular.

7.2 Execució

Refinat de la capa de sotabase.

Acceptació de la sotabase granular

7.1 Previ

INSPECCIÓ

TREBALLS INICIALS

ACTIVITAT :7 BASE DE CALÇADA

FASE DE CONTROL
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8.3 Confirmació

8.2 Execució

8.1 Previ

Definició de les condicions d’execució
d execució.
‐ Dosificació formigó.
‐ Consistència.
‐ Juntes.

Definició situació escossells.

Acceptació de la disposició final de
g
les tronetes i elements singulars
de
voravia (control de cotes superiors).

Acceptació
A
t ió de
d la
l coronació
ió del
d l
p de voravia.
terraplè

TREBALLS INICIALS

ACTIVITAT :8 FORMIGÓ DE BASE DE VORAVIES

FASE DE CONTROL

Anivellació i acabat del formigó

=4.1 Acceptació de l’esplanada

INSPECCIÓ

50 m3 o fracció diària de
formigó col∙locat.
col locat

D’execució del formigó de
voravia
voravia.

=8.2 Control geomètric

20 mts de base de voravia
acabada.

UNITAT DE MOSTREIG

Control geomètric

p
p
=4.1 Acceptació
de l’esplanada

ASSAIG

4 Resistència a compressió.
1 Consistència.
Consistència

Gruix de la capa.
Pendent transversal.
Cotes referides a la coronació de
vorada
d i a la
l coronació
ió d
de tapes i
cèrcols de tronetes.
Amplada voravia.

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
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9.3 Confirmació

9 2 Execució
9.2

Instal∙lacions de p
procedència.

Acceptació
p
de la procedència
p
del
material de mescles asfàltiques.

Paviments de formigó.
g

Paviments d’aglomerat asfàltic.

Acceptació de la maquinària d’estesa i Execució dels paviments de mescles
compactació de mescles asfàltiques.
asfàltiques .
‐ Guarit reg d’imprimació.
‐Comprovació temperatura mescla
mescla.
‐ Gruix.
‐ Control de cotes.
‐ Acabat superficial.
‐ Execució de juntes.
‐ Comprovació
C
ió dels
d l embornals
b
l
d adherencia.
‐ Regs d’adherencia.

Acceptació regs d’imprimació en
p
q
paviments de mescles asfàltiques.

Acceptació del projecte de mescla
asfàltica o fórmula de treball.
A
Acceptació
t ió de
d la
l dosificació
d ifi ió del
d l
formigó (acceptació dels àrids).

=7.3

Acceptació de la capa base

9.1 Previ

INSPECCIÓ

TREBALLS INICIALS

ACTIVITAT :9 PAVIMENTS MESCLES BITUMINOSES I PAVIMENTS DE FORMIGÓ

FASE DE CONTROL

EExecució
ió dels
d l paviments
i
t de
d
g
formigó.
Confirmació paviments
d’aglomerat asfàltic.
asfàltic
Confirmació paviments de
formigó.

Execució dels paviments de
mescles asfàltiques.

Tram
de
T
d prova de
d paviments
i
t
de formigó.

Acceptació
p
de la procedència
p
del material de mescles
asfàltiques

= 7.3

ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

1 Granulomètric (àrids i filler).
filler)
1 Granulomètric (barreja àrids).
1 Límits d’Attergerg (mescla àrids).
1 Equivalent sorra (mescla fabricada
després d’extret el lligant).

Dosificació
Resistència
R
i tè i a flexo‐tracció.
fl
t
ió
Resistència a compressió.
Execució juntes.

50 m3
3d
de fformigó
i ó col∙locat.
l l t 4 Resistència
R i tè i a flexo‐tracció.
fl
t
ió
1 Consistència.
100 ml vial acabat.
5 Testimonis gruix amb determinació de
la densistat.
densistat
g
500 m2 vial acabat.
5 Testimonis gruix
i
5 Testimonis resistència flexo‐tracció.

500 Tn de mescla col
col∙locada
locada 1 Marshall.
o fracció diària.
3 Provetes(Dens.,Estabilitat,Deform.)
2 Contingut
de
C i
d lligant.
lli
2 Contingut de lligant.

1000 Tn de mescla
col∙locada.

Tram de prova

3 mostres aleatòries d’àrids 3 Granulomètric.
1 Qualitat “Los Angeles”.
1 Coeficient de puliment accelerat
((capa
p de trànsit).
)
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”).
1 Adhesivitat.
Adhesivitat
1 Friabilitat.
1 Equivalent de sorra de la barreja
d’àrids
d
àrids en sec.
sec
1 Marshall
1 Immersió‐compressió.

= 7.3

UNITAT DE MOSTREIG
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PROJECTE D’OBRES PER SOTERRAR L’ILLA DE CONTENIDORS CS-23 I URBANITZACIÓ DE
L’ENTORN
Ronda Miquel Oliva Prat del municipi de Roses
LP1408
Pàgina : 7

El Pla de Control de Qualitat fixa els assatjos necessaris, essent el seu import fins
a l’1,5% de l’import del tipus de licitació d’acord amb el Plec de Condicions
Economico-Administratives Generals aprovat pel Ple de l’Ajuntament, per tant
aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals
de l’obra.

AJUNTAMENT DE ROSES

Plaça de Catalunya, 12, 17480 ROSES.
www.roses.cat

T+34 972 25 24 00
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
1 DADES DE L'OBRA
1.1 Tipus d'obra
Projecte d’obres per soterrar l'illa de contenidors CS-23 i urbanització de l'entorn a la
Ronda Miquel Oliva i Prat.
1.2 Emplaçament
Ronda Miquel Oliva i Prat, carrer Granada, carrer Toledo-Ciutadella
1.3 Superfície d’actuació: 3.012,28 m².
1.4 Pressupost d’execució material: 196.852,15.-€
1.5 Promotor
Ajuntament de Roses
1.6 Tècnics autors del Projecte d'execució
Lluís Rodeja Roca, arquitecte
1.7 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Lluís Rodeja Roca, arquitecte
2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
2.1 Àmbit de desenvolupament
Cruïlles entre el carrer Granada, el carrer Toledo i la Ronda Miquel Oliva i Prat.
2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Els treballs d’obra civil s’han de realitzar al límit de la calçada del carrer, fet que pot
produir alguns problemes de seguretat per les persones que transiten per aquest
àmbits.
2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades
Es preveu que les obres afectin el servei de clavegueram, xarxa d'aigua, reg i baixa
tensió.
3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1 INTRODUCCIÓ
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
3.5 PRIMERS AUXILIS
3.6 NORMATIVA APLICABLE
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3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra,
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals,
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada
de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat 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-lo 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).
3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
AJUNTAMENT DE ROSES

Plaça de Catalunya, 12, 17480 ROSES.
www.roses.cat

T+34 972 25 24 00

[Escribir texto]

1D55 EX2360/13 DT.20.08.14 PU13027EN Página 24 de 33

PROJECTE D’OBRES PER SOTERRAR L’ILLA DE CONTENIDORS CS-23 I URBANITZACIÓ DE
L’ENTORN
Ronda Miquel Oliva Prat del municipi de Roses
LP1408
Pàgina : 15
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d'acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal
de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones
de risc greu i específic
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.
3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són,
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA
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- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
3.3.2 TREBALLS PREVIS
- 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)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques)
3.3.3 ENDERROCS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació 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
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes
3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- 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
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques
- Sobre esforços per postures incorrectes
3.3.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS
D’EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L’EXECUCIÓ DE
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L’OBRA D’URBANITZACIÓ.
- 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
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma 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
- 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)
3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM
- 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
- 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)
3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D’URBANITZACIÓ
- 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
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS
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- 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)
3.3.9 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS
- 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
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
7 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9 Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar
homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment...).
Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l’obra cal que rebin
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les
màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans
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de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre
aquest riscos en situacions d’emergència.
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals
següents:
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d’alçada,
essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva
verticalitat.
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma
eficaç.
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i
per força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que
garanteix d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte
indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot,
l’època més seca de l’any.
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a màxim.
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran
dialèctics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi
aixecament de pols.
3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior
de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la 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
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa 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
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3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria
- 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 davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació
per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
- Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del
Ministeri de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat
adequada a les seves respectives prestacions.
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran
el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es
refusarà a la finalització d’aquest.
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta,
independentment de la durada prevista o data de lliurament.
- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el
màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la
reposició al moment.
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
- L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme
durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat,
desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.
3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl,
edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
3.4.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari,
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta
per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i
calefacció.
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats,
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
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- Per a la neteja i conservació d’aquest locals es disposarà d’un treballador amb la
dedicació necessària.
3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT
- Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança
General de Seguretat i higiene en el Treball.
3.4.6 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
- Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de
seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les
que assenyala l’OGSHT en el seu article núm. 8.
La seva composició serà la següent:
President: El cap d’obra o persona que designi.
Vice-president: El tècnic de seguretat de l’obra.
Secretari: Un administratiu de l’obra
Vocals: L’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius de
l’obra.
3.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent, que es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material
consumit.
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 lista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències,
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als
centres d’assistència.
3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D’ASSISTÈNCIA
ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)
Ctra. Mas Oliva, s/n telf. 972.15 38 10
HOSPITAL DE FIGUERES
Ronda Parroco Aroles, s/n telf. 972.50 14 00
CONSORCI TRANSPORT SANITARI
telf. 972.50 50 50
972.67 50 50
3.5.2 RECONEIXEMENT MÈDIC
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement
mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d’un any.
3.6 NORMATIVA APLICABLE
(En negreta les que afecten directament a la construcció). Data d'actualització:18/12/1997
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificació i obres públiques
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
· RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención
· RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
· RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
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En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
· RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
· RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
· RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
· RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O. 09/03/1971)
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación
- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
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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
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios
de protección personal de trabajadores
· R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias
respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
· R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Roses, juliol de 2.014
EL TÈCNIC REDACTOR
Lluís Rodeja Roca, arquitecte
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