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RESUM 

 
El projecte tècnic realitzat tracta de dotar al barri de Les Oliveres (Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona) d’un camp de futbol de qualitat per a la pràctica d’un esport tan 

popular com el futbol, ja que actualment no es pot practicar donat el pèssim estat de 

l’actual. Inicialment, la idea inicial consistia solament en instal·lar gespa artificial al 

terreny de joc; però finalment es va determinar projectar la remodelació total del 

recinte, com el mateix títol indica. 

 

Per el camp de futbol, es valoren les obres consistents en la col·locació de gespa 

artificial. Es projecta una xarxa de sanejament per a la recollida i aprofitament d’aigües 

pluvials, una nova instal·lació d’enllumenat i un sistema de reg per la perfecte 

conservació de la gespa. Per últim, s’executa una nova graderia. 

A més a més, es preveu la instal·lació de nou equipament esportiu, per donar suport a 

la pràctica de futbol 11 i futbol 7. 

Al recinte, es realitza una millora dels accessos, així com de les instal·lacions actuals, 

que són substituïdes per construccions modulars d’última generació. 

Finalment s’adquireix nou mobiliari urbà i es preveu la plantació de nou arbrat. 

 

El projecte es centra bàsicament amb les següents actuacions:  

• Dimensionament del camp de futbol amb gespa artificial  

• Xarxa de drenatge de recollida d’aigües pluvials per regar la gespa, amb la 

conseqüent xarxa de reg. 

• Xarxa d’enllumenat  

• Condicionament de l’entorn i accessos  

• Execució de nou tancament perimetral al terreny de joc. 

• Instal·lació de construccions modulars. 

  

Es realitzaran tots els càlculs pertinents de cada  partida i dimensionant de les 

instal·lacions anomenades, adaptant en cada moment  a les diferents normatives, 

reglaments i legislacions vigents. 

 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 

El proyecto técnico realizado trata de dotar al barrio de Les Oliveres (Santa Coloma de 

Gramenet, Barcelona) de un campo de futbol de calidad para la práctica de un deporte 

tan popular como el fútbol, ya que actualmente no se puede practicar dado al pésimo 

estado del actual. La idea inicial consistía solamente en instalar césped artificial en el 

terreno de juego; pero finalmente se determinó proyectar la remodelación total del 

recinto, como el mismo título indica. 

 

Para el campo de fútbol, se valoran las obras consistentes en la colocación del césped 

artificial. Se proyecta una red de saneamiento para la recogida y aprovechamiento de 

las aguas pluviales, una nueva instalación de iluminación y un sistema de riego para la 

perfecta conservación del césped. Por último, se ejecuta una nueva gradería. 

Además, se prevé la instalación de nuevo equipamiento deportivo, para dar soporte a 

la práctica de fútbol 11 y fútbol 7. 

En el recinto, se realiza una mejora de los accesos, así como de las instalaciones 

actuales, que son substituidas por construcciones modulares de última generación. 

Finalmente, se adquiere nuevo mobiliario urbano y se prevé la plantación de nuevo 

arbolado. 

 

El proyecto se centra básicamente en las siguientes actuaciones: 

• Dimensionamiento del campo de fútbol con césped artificial. 

• Red de drenaje de recogida de aguas pluviales para regar el césped, con la 

consecuente red de riego. 

• Red de iluminación. 

• Acondicionamiento del entorno y de los accesos. 

• Ejecución de un nuevo cierre perimetral al terreno de juego. 

• Instalación de construcciones modulares. 

 

Se realizarán todos los cálculos pertinentes de cada partida y dimensionado de las 

instalaciones nombradas, adaptando en cada momento las diferentes normativas, 

reglamentos y legislaciones vigentes.  

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 
 

This technical project tries to provide to the neighborhood of Les Oliveres (Santa 

Coloma de Gramenet, Barcelona) of a good quality soccer field able to the practice of a 

popular sport: football. Nowadays it isn’t possible to practice football because there of 

its terrible conditions. The first idea consisted on installing only Astroturf in the game 

area; but I finally decided to project the total remodeling of the building, as the title 

indicates. 

 

For the soccer field, I determinate a building work consisting on the Astroturf 

placement. A network drainage is projected for the collection and use of the rain 

waters, and a new light installation and an irrigation system to achieve a perfect 

conservation of the artificial turf. New stands will be finally executed. 

In addition to this, a new sport equipment will be installed, to give support to the 

practice of football 11 and football 7. 

The building entrances will be improved as well as the current installations, which will 

be replaced by new generation modular constructions. 

New street furniture will be finally acquired and new trees will be planted. 

 

The project it’s based on the following activities: 

• Measurements of the soccer field with Astroturf. 

• Drainage network of rain waters collections to water the artificial turf, with the 

according irrigation network. 

• Light network. 

• Environment and entrances preparing (set up). 

• New enclosing limit to the game area. 

• Installation of modular constructions. 

 

The appropriated calculations of every item and measures of the installations and 

networks mentioned before will be realized adapting the different regulations, and the 

current legislations. 
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1. ANTECEDENTS 

 

Amb motiu del interès mostrat per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per 

renovar instal·lacions en desús, es proposa la remodelació del recinte esportiu del camp de 

futbol de les Oliveras, situat a la vora de la carretera Font de l’Alzina, al barri de Les Oliveras. 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

Per l’estudi i definició de les solucions adequades per aquest fi, s’ha elaborat el present “ 

PROJECTE D’EXECUCIÓ PER LA REMODELACIÓ DEL RECINTE ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL 

DE LES OLIVERES”. 

 

El principal objecte d’aquest projecte és l’exposició del conjunt d’operacions necessàries per 

executar correctament el muntatge de la gespa artificial i tots els complements secundaris que 

necessita, així com una nova graderia i altres accions de millora del recinte que s’aprofita per 

realitzar. El projecte també serveix com a suport al procés administratiu associat a l’adjudicació 

i a l’execució de les obres. 

 

Aquest projecte contempla tota la definició dels nous tipus estructurals i constructius proposats 

per a la construcció d’un nou paviment per al camp de futbol, l’equipament esportiu, 

l’adequació de la zona exterior del terreny de joc, unes noves graderies i unes noves 

instal·lacions, de construcció modular, per donar servei al recinte. 

 

En el mateix, també s’incorpora l’estudi de seguretat i salut , detallat a l’annex 15. 

 

La finalitat de l’estudi de seguretat i salut es establir, durant l’execució de les obres 

corresponents, les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents, així com el benestar i 

higiene dels treballadors. 

 

Tot l’Estudi es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complert del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción (BOE. Núm 256, de 25 d’octubre) i mitjançant el qual es 

deroga el Real Decreto 555/86, de 21 de febrer, pel que s’implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y 

obres públicas (BOE núm. 127, de 29 de maig). 
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3. ESTAT ACTUAL 

 

El recinte esportiu es situa en el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet, en el barri de 

Les Oliveres just a la vora del carrer Font de l’Alzina. 

 

El recinte està format per dos camps de futbol (A i B), unes graderies en mal estat i un edifici 

d’instal·lacions, disposats sobre el terreny de manera desordenada. Els camps són de paviment 

de sauló i estan equipats amb baranes i enllumenat. El terreny de joc A és de 100x60 m i el B 

de 40x20 m. L’edifici d’instal·lacions està format per quatre unitats, amb serveis per equips, 

vestidors d’àrbitres, magatzem, serveis i bar.  

 

Per una millor percepció de l’estat actual del recinte, s’inclou un reportatge fotogràfic inclòs a 

l’annex 1 d’aquest document. 

 

4. SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

L’actuació a realitzar pretén millorar la qualitat de la pràctica de l’esport del futbol mitjançant 

l’adequació i millora dels equipaments municipals destinats a aquest esport i donar resposta a la 

demanda d’ús de camps de futbol amb paviment de gespa artificial tant per la pràctica de 

l’esport formatiu com de competició i incrementar la qualitat dels serveis per a la pràctica 

esportiva de la població en general.  

 

4.1. Descripció de la solució adoptada 

 

4.1.1. Descripció del solar 

 

Actualment, el solar està ocupat per les següents instal·lacions esportives; dos camps de futbol, 

el camp A de dimensions 100x60 m i el camp B de dimensions 40x20 m, aquests separats per 

un cos de grades lateral, al costat d’aquestes, un únic edifici amb 4 unitats de vestidors per 

equips, 1 vestidors d’àrbitres, infermeria, bar, i magatzem. 

 

El solar està situat en el sector Nord-oest de la ciutat. El límit principal el configura el carrer 

Font de l’Alzina pel costat Sud-oest del solar. Per la banda oposada al carrer Font de l’Alzina 

existeix un mur perimetral d’uns 5 metres d’alçada, que delimita el recinte amb un parc infantil. 

 

El carrer Font de l’Alzina, que transcorre pràcticament perpendicular als dos camps, té un 

desnivell mínim entre els punts extrems del solar, aproximadament de 7 m.  
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Les principals zones del recinte es troben en dos cotes: el camps de futbol, graderies i 

instal·lacions es troben a una cota superior (69,12) respecte a l’entrada principal (accés A), 

mitjançant una rampa des de el carrer Font de l’Alzina, que es troba a 62,46. A més a més, el 

recinte disposa d’un altre accés mitjançant escales (accés B), al altre extrem, també des de el 

carrer Font de l’Alzina, aquest però a una cota inferior, 57,30 

 

L’accés adaptat als vestidors es fa a través de la rampa de l’accés A . 

 

La superfície total del recinte és de 10932,68 m2. 

 

4.1.2. Integració en l’entorn i àmbit d’actuació. 

 

L’àmbit d’actuació de l’obra serà la totalitat del recinte. 

 

La formulació del terreny de joc A (102x62,4) a pavimentar amb gespa artificial, que a la 

vegada inclou la realització de instal·lacions de sanejament, de reg i d’enllumenat, a més de la 

pavimentació amb cautxú a les vores. A més, l’àrea d’influència es veurà afectada per la 

col3locació de noves instal·lacions, de construcció modular, de un nou tancament al perímetre 

del terreny de joc, i de la substitució del camp de futbol B (40x20 m) per una zona pavimentada 

amb formigó, amb mobiliari i arbrat integrador al municipi. 

 

El camp de futbol manté l’orientació actual Nord-est/Sud-oest que és una bona orientació, i la 

única manera de disposar d’un terreny de mides oficials. 

 

5. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES 

 

L’actuació consta d’una primera part de treballs de moviments de terres i enderrocs del camp 

de futbol actual (paviment de sauló, subbase, sanejament, enllumenat, baranes, xarxa 

parapilotes, mobiliari esportiu,...). Posteriorment es realitzarà la subbase del nou camp formada 

per el terreny existent compactat al 95% del PM, una geomembrana i una capa d’aportació de 

terreny de tot-ú artificial de 30 cm compactada al 98% PM com a base. Un cop acabada la 

subbase es realitzaran les instal·lacions de sanejament, enllumenat i reg, així com elements de 

conducció d’aigua superficial. A continuació es procedirà a executar la nova graderia alhora que 

s’instal·laran les construccions modulars del recinte. Tot seguit s’instal·larà el paviment de 

gespa artificial i es pavimentarà la resta del recinte. Per últim, es plantaran els nous arbres, es 

col·locarà el mobiliari, tant esportiu com urbà, i es realitzaran els tancaments. 
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5.1. Treballs previs 

 

Abans de començar les obres es replantejarà el traçat i ubicació del nou camp de futbol, 

marcant els vèrtex i comprovant les cotes actuals amb les de projecte. 

Així mateix es detectaran els elements existents en la instal·lació esportiva (subministre elèctric, 

enllumenat...) i es retiraran aquells que puguin quedar afectats per la maquinària que realitzi 

els treballs de moviments de terres. 

 

5.2. Desmuntatges 

 

Per tal de facilitar els treballs de la maquinària adequada, es desmuntaran la barana perimetral 

actual, la xarxes parapilotes, les porteries (i la resta de mobiliari esportiu). En cas de poder 

aprofitar el material, es posarà en disposició de l’entitat licitadora, en aquest cas, l’Ajuntament 

de Santa Coloma de Gramenet. 

 

5.3. Enderrocs 

 

Paral·lelament, donada l’entitat de la instal·lació i les banquetes existents, s’enderrocaran 

mitjançant medis mecànics. Les runes seran classificades, en la manera de lo possible, i 

transportades a abocador o planta de reciclatge. 

 

5.4. Moviment de terres 

 

Un cop replantejat el traçat del nou camp i definida la zona d’actuació s’excavarà la capa de 

sauló i 30 cm de profunditat de caixa en l’àmbit del camp per a la posterior compactació 

d’aquesta per la col·locació de les capes corresponents al nou paviment. 

 

Primerament es compactarà el terreny natural i es regularitzarà segons les cotes de projecte. 

D’aquesta manera el camp quedarà completament a nivell amb pendent a dues aigües del 

0,8%, la qual assegura l’evacuació de les aigües. 

 

Posteriorment, es col·locarà una geomembrana com a barrera impermeable amb el terreny 

natural de les possibles infiltracions i una capa de tot-ú artificial d’un espessor de 30 cm en dos 

capes successives de 15 cm cadascuna, formant les pendents del 0,8% del terreny de base. 

 

Aquest tot-ú estarà compost per àrids seleccionats, nets de sòlids i resistents, d’uniformitat 

suficient i predominantment granular amb mida màxim de còdol de 2 mm de diàmetre, exempts 

de pols, brutícia, argila i matèria orgànica.  
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El terreny s’estendrà en tongades horitzontals i es compactarà al 98% del PM i es respectaran 

les toleràncies màximes de planimetria de ± 10 mm. 

 

5.5. Sistema de pavimentació 

 

5.5.1. Gespa artificial 

 

Posteriorment, es col·locarà el sistema base de la gespa artificial d’última generació format per 

una primera làmina nodular com a barrera impermeable i una base elàstica prefabricada d’uns 

23 mm de gruix formada per granulat de cautxú amb resines de poliuretà. 

 

L’herba serà de dos tipus de fibra, monofilament i fibril·lat i es subministrarà en rotlles 

d’amplada no inferior a 5 m i de llargada els 63 m del camp. La junta entre les peces 

s’efectuarà sobre una cinta plàstica de fibra de poliester de 30 cm d’amplada, amb adhesiu de 

poliuretà de dos components. 

 

Els marcatges es realitzaran posteriorment amb la mateixa fibra d’herba però de diferent color 

amb unes amplades de 10 cm. 

 

5.5.2. Paviment de formigó 

 

Un cop col·locada la subbase de tot-ú artificial es pavimentarà amb formigó la resta del recinte. 

 

5.5.3. Paviment de cautxú 

 

Perimetralment al terreny de joc, es col·locarà un paviment de cautxú en color “arena” per tal 

de fer més suau la transició entre paviments. 

 

Aquests estarà delimitat per la canaleta encarregada de recollir les aigües pluvials i les sobrants 

del reg i serà on es muntarà la barana perimetral i la xarxa parapilotes. 

 

Al final de la superfície de cautxú, per definir la transició entre el tot-ú i el paviment de formigó 

de la resta del recinte, es col·locaran peces de formigó de vora de tipus jardí (P1) de 8 cm 

d’ample per 20 cm de profunditat i 1 m de llargada. Per col·locar-les es realitzarà la rasa i es 

rebran amb morter. 
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5.6. Instal·lacions 

 

5.6.1. Xarxa de sanejament 

 

Al llarg del perímetre del camp es col·locarà sobre un llit de formigó de 5 cm, la canal de 

drenatge prefabricada de formigó polimèric amb reixa galvanitzada inoxidable (de la marca 

ULMA). 

 

Aquesta canal disposarà de pericons sorrencs prefabricats, també de formigó polímer, per evitar 

el possible embussament del col·lector de PVC de 250 mm que recull mitjançant canals 

superficials les aigües de l’entorn, ja que l’entorn conté capes arenoses i es podrien transportar 

partícules dintre d’aquest. 

 

5.6.2. Xarxa de reg 

 

El sistema de reg serà totalment automatitzat i estarà composat per un total de 6 canons, 

distribuïts 3 a cada lateral del camp; un a cada córner i un altre a mig camp. Els canons i les 

electrovàlvules estaran instal·lats en pericons registrables i s’ubicaran en la banda per la part 

exterior del camp.  

 

El subministre d’aigua als canons es realitzarà amb conducció enterrada formada per tub de 

polietilè d’alta densitat de 90 mm de diàmetre, completament electrosoldada. La instal·lació 

serà automatitzada amb un quadre electrònic i un programador situat en els espais destinats a 

personal de manteniment; a través d’un corrugat de 63 mm enterrat, es passarà el cable que 

transmetrà les ordres del programador a les electrovàlvules a través de la senyal elèctrica de 

24V. 

 

5.6.3. Xarxa d’enllumenat 

 

Aprofitant les obres en qüestió es decideix fer una instal·lació nova de l’enllumenat del camp. 

Aquesta consisteix en un cablejat perimetral de coure nu unipolar dins d’un tub de 90 mm, que 

dona corrent als 4 bàculs troncocònics de 18 m d’alçada, encarregats d’il·luminar el terreny de 

joc. 

 

A més a més, s’ha dotat la resta del recinte amb una nova xarxa d’enllumenat, també amb 

cablejat unipolar dintre d’un tub corrugat de 90 mm, per alimentar 14 columnes de 3,6 m 

d’alçada, amb lluminària asimètrica VSAP de 150W. 
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5.7. Graderies 

 

Per dotar al recinte d’una millor qualitat que a l’estat inicial, es preveu l’execució d’unes noves 

graderies, que tindran com acabat final uns seients de PVC. 

 

5.8. Construccions modulars 

 

Per donar servei als usuaris del recinte, cal executar noves instal·lacions, ja que es preveu 

l’enderroc de les existents. S’adoptarà la col·locació de construccions modulars, actualment en 

auge, per què permeten una fàcil construcció i donen un servei d’alta qualitat sense quasi 

problemes (enfront les edificacions tradicionals); a més a més, són més avantatjoses des dels 

punts de vista econòmic. 

 

Pel recinte esportiu del camp de futbol de Les Oliveres, s’opta per col·locar les següents 

construccions modulars: 

 

• Caseta per guardar l’equipament esportiu. 

• Vestuari d’àrbitres. 

• 4 vestuaris per jugadors, col·locats en dos altures. 

• Bar. 

• Lavabos públics. 

 

5.9. Equipament 

 

Tot l’equipament queda especificat a l’annex 9, Mobiliari: 

 

5.9.1. Esportiu 

 

El material esportiu consistirà en la col·locació de les porteries, les banquetes i les banderoles 

del camp de futbol 11. A més a més, s’adquirirà tot el material necessari per a la pràctica 

simultània de dos partits de futbol 7. 

 

També es col·locaran una barana perimetral i una nova xarxa de parapilotes situada darrere de 

la porteria Sud-oest. Tot el material i els ancoratges hauran de complir la normativa UNE-EN 

d’aplicació, pel qual caldrà l’acreditació del certificat d’un laboratori d’assaig aportat pel 

subministrador. 
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5.9.2. Urbà 

 

Referent al mobiliari urbà, s’equiparà el recinte amb noves papereres, cadires i bancs. Tot amb 

l’objectiu de millorar la qualitat del recinte i d’aconseguir una correcta adaptació amb l’entorn. 

 

5.9.3. Jardineria 

 

Es proposa la plantació de dos tipus d’arbre, segons esculli la DF, per aconseguir un recinte més 

agradable a la vista. Aquests aniran prevists d’uns escocells de formigó prefabricat de 84x84 cm 

de secció interior.. 

 

6. SUPERFÍCIES 

 

SUPERFÍCIES ÚTILS SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA (m2) 
Terreny de joc 6.389,76 

Zona d’escalfament 568,53 
Graderies 104,63 

Construccions modulars 353 
Paviment de cautxú 1.005,35 
Paviment de formigó 2.511,41 

TOTAL 10932,68 
 

7. IMPACTE SOBRE LA CALITAT DE L’USUARI 

 

Es prendran totes les mesures necessàries per disminuir l’impacte negatiu tan en la percepció 

com en la mobilitat de l’usuari durant la fase d’execució de les obres, a fi de pal·liar els 

inconvenients que aquests treballs puguin produir en aquests, com poden ser: senyalització 

provisional addicional, encaminaments alternatius, ballats provisionals, etc. 

 

Per minimitzar aquests impactes les obres es començaran quan acabin les diferents 

competicions que es disputin en el camp B que aproximadament finalitzen al mes de maig. 

 

Es col·locarà un cartell informatiu a l’entrada del recinte en el que s’informi del tipus d’obra que 

s’està executant. Les zones de treball estan delimitades i convenientment senyalitzades tal com 

figura a l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

El contractista té l’obligació de la neteja diària de les zones de treball un cop finalitzada la 

jornada designant un peó ordinari. 
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Un cop acabada la jornada laboral es procedirà a recollir, ordenar i emmagatzemar els materials 

i eines en el lloc designat per aquest. Aquest lloc de acopi es situarà en els terrenys no 

urbanitzables que toquen amb el recinte esportiu, al carrer Font de l’Alzina. 

 

Conforme al desenvolupament de la obra a executar, es detallen les diferents fases necessàries 

per la seva execució al planning d’obra adjunt a l’annex 12. Prèviament a la execució dels 

treballs es procedirà a instal·lar les casetes i a tancar l’àmbit de l’obra seguint els plànols que 

indiqui el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 

8. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

La solució adoptada s’ajusta a les necessitats transmeses per l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet, pel bon funcionament d’aquestes instal·lacions esportives així com la integració amb 

el resta del conjunt d’instal·lacions esportives de la ciutat. 

 

S’ha aconseguit millorar les prestacions del terreny de joc amb la gespa artificial aconseguint 

així una millor textura, més semblant a la natural, i l’avantatge de poder utilitzar les 

instal·lacions tot i que plogui. D’aquesta manera es modernitza el recinte esportiu i 

s’aconsegueixen unes instal·lacions aptes per qualsevol tipus de competició. 

 

Aprofitant la renovació del paviment, inclòs el seu reg, s’ha instal·lat un nou sistema de 

sanejament adequat a les noves característiques que millora l’antic sistema. També s’ha 

aprofitat per pavimentar els voltants del terreny de joc amb cautxú i formigó, que permetrà un 

millor manteniment del recinte ja que permet una neteja més senzilla i no apareixen 

irregularitats degut a les pluges o altres factors. 

 

A més a més, s’ha optat per la regularització dels accessos mitjançant portes, les quals separen 

la zona del recinte esportiu amb el terreny adjunt. 

 

Per últim, es reemplaçaran tots els equipaments esportiu com són les porteries, les banquetes, 

la xarxa parapilotes i la barana, ja que els antics equipaments es troben en un estat lamentable 

i alguns d’ells no s’adapten a les noves característiques projectades del recinte. 

 

8.1. Justificació de compliment de normativa 

 

D’acord amb el disposat a l’article 1º A) del Decret 462/1971, del 11 de Març, per el que es 

dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció d’obres d’edificació, en la redacció del 

present projecte s’observen les normes vigents aplicables sobre construcció. 
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Per al planejament de l’obra s’ha tingut en compte la normativa general aplicable a l’edificació i 

urbanització així com les Ordenances Municipals que es consideren prou restrictives per el 

caràcter de l’obra a executar. 

 

La relació de la normativa Tècnica que s’ha utilitzat s’inclou en el Document III: Plec de 

Condicions, a l’apartat: Relació de normativa tècnica aplicable. 

 

9. DOCUMENTS QUE INTEGRA EL PROJECTE 

 

DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXES. 

 

• Memòria Descriptiva. 

 

En la qual s’especifiquen els factors econòmics, socials i administratius. Les característiques de 

les obres i instal·lacions projectades juntament amb la justificació tant tècnica com econòmica 

de la solució adoptada. 

 

ANNEXES A LA MEMÒRIA. 

 

• Annex 1. Reportatge Fotogràfic. 

• Annex 2: Estudi D’alternatives. 

• Annex 3: Serveis Afectats. 

• Annex 4: Moviment De Terres. 

• Annex 5: Drenatge. 

• Annex 6: Enllumenat. 

• Annex 7: Reg. 

• Annex 8: Gespa Artificial. 

• Annex 9: Mobiliari. 

• Annex 10: Construccions Modulars. 

• Annex 11: Jardineria. 

• Annex 12: Pla D’obra. 

• Annex 13: Estudi D’impacte Ambiental. 

• Annex 14: Gestió De Residus. 

• Annex 15: Estudi De Seguretat I Salut. 

• Annex 16. Control De Qualitat. 

• Annex 17: Normativa. 

• Annex 18: Justificació De Preus. 
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DOCUMENT II: PLÀNOLS. 

 

• Situació I Índex. 

• Estat Actual. 

• Proposta. 

• Planta Drenatge. 

• Detalls Drenatge. 

• Planta Reg. 

• Detalls Reg. 

• Planta Enllumenat. 

• Detalls Enllumenat. 

• Graderies. 

• Detalls Porteries. 

• Detalls Banderoles 

• Detalls Mobiliari. 

 

DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS. 

 

DOCUMENT IV: PRESSUPOST. 

 

• Amidaments. 

• Quadre De Preus Nº 1. 

• Quadre De Preus Nº 2. 

• Pressupost. 

• Resum del pressupost 

• Últim Full. 

 

10. PLA D’OBRA I PROGRAMACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

10.1. Pla d’obra 

 

A l’annex 12 s’adjunta la planificació de les obres, estipulades de forma lineal, i considerant una 

seqüència que contempla l’execució integral, pal qual avarca el termini màxim d’execució dels 

treballs. 

 

En el diagrama de Gantt es pot consultar la seqüència de les actuacions, mostrant els enllaços 

entre les diferents activitats, resultant una duració total de 3 mesos per l’execució de l’obra. 
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10.2. Proposta d’adjudicació 

 

Es proposa que les obres objecte del present projecte siguin adjudicades per el sistema de 

concurs, procediment obert d’acord amb la vigent Ley de Contratos del Sector Público de 

30/2007 de 30 d’Octubre (B.O.E. nº 261 del 31/10/2007) 

 

10.3. Recepció i termini de garantía 

 

S’adaptarà a la Ley de Contratos del Sector Público de 30/2007 de 30 d’Octubre i en qualsevol 

cas el termini de garantía serà de 12 mesos a partir de la data de recepció provisional de la 

totalitat de les obres i instal·lacions que es consignin en el projecte. No obstant, el contractista 

està obligat a mantenir sota la seva responsabilitat les instal·lacions que es vagin posant en 

servei, incloent el personal i tots el medis materials necessaris a peu d’obra per realitzar 

aquesta tasca. 

 

La recepció provisional s’atendrà al disposat en l’article 147 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 

de 16 de Junio, pliego de prescripciones tècnicas particulares. Durant el període de garantía el 

contractista conservarà per la seva banda les obres i instal·lacions realitzades d’acord amb el 

disposat en el plec de condicions generals. 

 

A la recepció definitiva serà d’aplicació el disposat en  la Ley de Contratos del Sector Público de 

30/2007 de 30 d’Octubre, en el seu article 218. 

 

10.3.1. Revisió de preus 

 

A conseqüència de que el termini d’execució de les obres es menor de 12 mesos, no es 

realitzarà revisió de preus, renunciant el contractista adjudicatari a qualsevol dret que podés la 

norma vigent. 

 

10.3.2. Classificació del contractista 

 

La classificació que haurà de tindre l’empresa adjudicatària de l’obra és: 

 

Grup G  - Vials i pistes 

Subgrup 4  - Amb ferms de mescles bituminoses o; 

Subgrup 6  - Obres vials sense classificació específica 

Categoria E  - Anualitat mitjana entre 840.000 i 2.400.000 € 
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11. SEGURETAT I SALUT 

 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 d’Octubre estableix, en el marc de la Ley 31/1995, de 8 de 

Novembre, de Prevención de Riesgos Laborales, les disposicions mínimes de seguretat i salut 

aplicables a les obres de construcció. 

 

En compliment de l’apartat 1 de l’article 4 del esmentat Real Decreto i donat que el pressupost 

d’execució per contrata del present projecte és superior a quatre-cents cinquanta mil set-cents 

seixanta euros (450.760,00 €), és necessari l’Estudi de Seguretat i Salut, que s’inclou a l’annex 

15. 

 

En qualsevol cas, es recorda l’obligació que té el contractista de les obres de redactar un Pla de 

Seguretat i Salut, en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu 

propi sistema de execució, les previsions contingudes a l’Estudi desenvolupat en aquest 

projecte.  

 

12. PRECISIONS NECESSÀRIES PER LA INTERPRETACIÓ DE L’OBRA 

 

En el contracte que el Promotor celebri amb el Contractista, seria convenient que figuressin els 

següents aspectes que figuren en el projecte. 

 

• Que el Contractista coneix en la seva totalitat el  projecte que va a contractar i executar. 

• Que les modificacions que proposi, en el seu cas, compliran en tot cas la normativa 

vigent en la matèria. 

• Que els amidaments que figuren a la seva proposta són les necessàries per executar el 

projecte tal i com figura en la documentació del mateix, incloses les modificacions 

acceptades per el Promotor. 

• Que, en cas de divergència en la interpretació d’alguna unitat d’obra continguda en el 

mateix, s’estarà al disposat en el Plec General de Condicions de la direcció General 

d’Arquitectura i en tot cas a la normativa general vigent en la matèria, sobre els que es 

basa el projecte. 

• Que, qualsevol variació de qualitat que pogués suposar una variació de preu, no s’executi 

sense la prèvia autorització del Promotor. 

• Que les variacions de qualitat que no hagin de suposar una variació de preu puguin 

efectuar-se amb la sola aprovació de la Direcció Facultativa (D.F.) de les obres. 

• Les ordres de la D.F. no pressuposen de cap manera la acceptació del preu per part del 

Promotor. 
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• La execució d’unitats d’obra que no estiguessin pressupostades prèviament i aprovades 

per el Promotor, provinguin o no provinguin de ordres de la Direcció Facultativa, 

s’entendrà que corren a càrrec del Contractista, a menys que existeixi un altre pacte amb 

el Promotor. 

• En aquells casos que el Promotor accepti les variacions de qualitat proposades per el 

Contractista, aquest últim haurà d’aportar el certificat del Fabricant que garanteixi la seva 

idoneïtat, i/o firma de Tècnic competent legalment reconeguda. 

 

13. IMPORT DE LES OBRES 

 

D’acord amb els amidaments i els preus de les unitats d’obra, s’obtenen els pressupostos 

següents: 

 

 

Per la realització de les obres de execució del Projecte Constructiu de la Remodelació del 

Recinte Esportiu del Camp de Futbol de Les Oliveres s’estima un pressupost d’execució material 

de vuit-cents catorze mil tres-cents noranta-dos euros amb vuitanta-nou (814.329,89 €), essent 

el pressupost base de licitació de un milió cent quaranta-tres mil cinc-cents setanta euros amb 

cinquanta (1.143.570,50 €). 

Santa Coloma de Gramenet, febrer de 2011. 

L’Autor del Projecte: 

 

 

 

Javier Talavera Murillo 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex contempla un recull de fotografies, que mostren l’hipotètic estat actual del 

recinte. Aquest, es un recull petit, ja que s’estan executant obres al recinte, aturades 

actualment pel cas Pretòria. 

 

Les fotografies que s’adjunten, han estat recollides del projecte bàsic que hi ha a l’Agencia 

Territorial de Santa Coloma de Gramenet, ja que ha estat impossible posar-se en contacte amb 

l’enginyeria que va realitzar el projecte en execució, per tal de aconseguir un millor reportatge. 

 

2. REPORTATGE 

 

Fig. 1. Vista aèria ampliada del recinte. Captura Google Maps. 
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Fig. 2. Vista aèria del recinte. Captura Google Maps. 

 

 
Fig. 3. Vista aèria del recinte. Est. 
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Fig. 4. Vista aèria del recinte. Oest. 

 

 
Fig. 5. Vista aèria del recinte. Sud 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Al present annex s’analitzen les diferents alternatives per a la remodelació del recinte esportiu 

del camp de futbol de les Oliveres (Santa Coloma de Gramenet), amb l’objectiu d’escollir la 

solució més adient. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

 

Es consideren un total de tres alternatives, les quals s’exposen a continuació: 

 

• Alternativa1: No actuació 

 

Consisteix en la no intervenció a tot el recinte esportiu, és a dir, en deixar-hocom està 

actualment. Implica que continuarà existint la mateixa problemàtica i conflictivitat en l’accés al 

recinte i en la pràctica d’esports;ja que evidentment, no es soluciona res. 

 

• Alternativa 2: Semi-remodelació del Recinte 

 

Es basaria en les activitats bàsiques de renovació de les instal�lacions, com podrien ser neteja i 

pintat dels vestuaris i la zona de bar, un possible canvi a la zona de banqueta i/o neteja del 

recinte amb possible renovació del mobiliari urbà. Les activitats de manteniment i renovació del 

recinte esportiu s’haurien de portar a terme durant l’estiu, per tal de no afectar a les 

planificacions dels equips (pretemporada) amb les obres. 

Aquesta alternativa es una rèplica del que es ve fent al recinte esportiu esporàdicament als 

darrers anys. Per aquest motiu no es preveu com una possible solució. 

 

• Alternativa 3: Remodelació total del Recinte 

 

Consisteix en la renovació total del Recinte Esportiu. D’aquesta manera s’obté un camp de 

futbol de gespa artificial amb unes bones condicions per la pràctica de l’esport i per un llarg 

període de temps; a més a més, la renovació total dels accessos i les instal�lacions garanteix un 

període sense cap cap actuació de fort impacte. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ANÀLISI 

 

L’anàlisi es realitza mitjançant un mètode d’anàlisi multicriteri. 
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• Indicadors utilitzats per a l’anàlisi als quals se’ls assignarà uns pesos relatius en funció 

de la importància que tinguin en l’anàlisi. 

 

o Indicadors econòmics: 

 

� Cost: cost de la realització al recinte esportiu. 

� Manteniment: costos que comportarà en el futur la solució adoptada. Es busca una 

màxima sostenibilitat. 

 

o Indicadors funcionals: 

 

� Funcionalitat general: fa referència a si l’alternativa escollida és compleix amb 

l’objectiu projectat. 

� Millora de les instal�lacions: comptabilitza l’augment de capacitat que ofereix la 

solució proposada. 

� Complexitat d’execució. 

� Termini d’execució de les obres. 

 

o Indicadors socials: 

 

� Adequació a la topografia: saber l’aprofitament del terreny existent amb la 

conseqüència de conèixer els moviment de terres necessaris. 

� Impacte ambiental 

� Impacte visual 

� Acceptació social 

 

• Assignació dels pesos: 

 

Segons criteris propis es valora com s’expressa a continuació: 

 

CRITERI INDICADOR TIPUS PES 

Econòmic 
Cost Negatiu 15 

Manteniment Negatiu 13 

Funcional 

Funcionalitat general Positiu 14 
Millora de les instal�lacions Positiu 11 

Complexitat d’execució Negatiu 8 
Termini d’execució Negatiu 5 

Social 

Adequació  a la topografia Positiu 6 
Impacte ambiental Negatiu 8 

Impacte visual Negatiu 10 
Acceptació social Positiu 10 

  TOTAL 100 
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Això implica la següent distribució de percentatge: 

 

Indicadors econòmics 28 % 
Indicadors funcionals 38 % 

Indicadors socials 34 % 
 

En l’anàlisi multicriteri, els indicadors funcionals es tenen molt en compte, ja que l’objecte del 

projecte es una obra pública amb una finalitat molt marcada, la pràctica de l’esport. 

 

• Alternativa1: No actuació 

 

S’observa que la present alternativa no aporta res, i per tant, no soluciona cap problema. No es 

una bona solució, ja que l’objectiu es la remodelació del recinte esportiu. Solament seria vàlida 

en el cas de que les alternatives restants no fossin viables; i l’única avantatge que presenta és 

el cost que comporta (0€). 

 

• Alternativa 2: Semi-remodelació del Recinte 

 

Les possibles actuacions de petita entitat per assolir una semi-remodelació del recinte (les quals 

s’ha realitzat periòdicament als darrers anys) destaquen per el curt termini d’execució, i per tant 

una interferència mínima al recinte, i el baix cost que presentaria enfront l’objecte del projecte. 

Però aquests avantatges no compensen els possibles inconvenients produïts per la remodelació 

total del recinte esportiu. Fet que comporta un possible rebuig social. 

Per tant, destacant els aspectes social i funcional, no es preveu com una bona alternativa. 

 

• Alternativa 3: Remodelació total del Recinte 

 

És l’alternativa que més puntuació obté i és la que finalment s’ha escollit per a la remodelació 

del recinte esportiu. Es tracta de l’alternativa amb més complexitat constructiva (per la totalitat 

de les obres que comporta), i per tant, amb un termini de duració i un cost molt més elevats; 

però, a més de l’acceptació social massiva prevista, comportarà una millora elevada de la 

funcionalitat del recinte i de les instal�lacions d’aquest. 

 

4. SELECCIÓ DE LA  PROPOSTA 

 

Una vegada realitzat l’anàlisi multicriteri, s’escull l’alternativa número 3, Remodelació total 

del Recinte com a solució del projecte, ja que ha estat la millor puntuada. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present Annex te un doble objectiu, por un costat es tracta d’identificar i localitzar tots 

aquells serveis públics o privats que, de qualsevol manera, es veuran afectats per la execució 

de les obres i, per tant, serà necessari protegir, modificar i/o traslladar; per altre costat es 

tracta de justificar, descriure i calcular la solució projectada per a resoldre el problema que 

planteja la reposició de cadascú d’ells. 

 

2. SERVEIS AFECTATS 

 

Els únics serveis que s’hauran de tenir en compte són els corresponents a les instal�lacions 

antigues de la zona de vestuaris i bar, i la il�luminació del camp. 

Aquestes no seran un problema ja que són fases totalment alienes als edificis d’habitatges que 

hi han al voltant, i que per tant, no es trobaran afectades. 

Els serveis existents de la zona de vestuaris i bar, que quedin fora de la zona de projecte, 

restaran abandonats. 

 

Si durant l’execució de les obres es trobessin serveis no previstos es posaria en contacte amb la 

companyia subministradora del servei. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Al present annex es descriuen les actuacions englobades com a moviments de terres, que tenen 

por objectiu la preparació de l’àmbit de l’obra per a l’execució del projecte.Es pot assegurar que 

és un dels capítols més importants i cars d’aquesta obra degut a la gran magnitud de terres que 

s’han de moure. 

 

2. TREBALLS PREVIS 

 

Dintre de l’apartat treballs previs, es poden diferenciar els següents treballs: 

 

2.1. Desmuntatges 

 

Per tal d’iniciar l’obra, caldrà desmuntar tot el mobiliari de l’àmbit, que agrupa: 

• Barrera d’accés al recinte. 

• Barana perimetral del camp de futbol. 

• Xarxa parapilotes del fons Sud-oest del camp. 

• Columnes d’enllumenat existents. 

• Mobiliari esportiu. 

 

2.2. Enderrocs 

 

Paral�lelament es preveu l’enderroc de les antiguesinstal�lacions del recinte esportiu del camp 

de futbol, que queden agrupades en una edificació comuna: 

• Banquetes d’obra. 

• Vestuaris. 

• Bar. 

• Caseta. 

 

2.3. Replanteig 

 

Posteriorment als treballs de demolició i desmuntatge, es realitzarà el replanteig topogràfic de 

tot l’àmbit de l’obra, marcant els límits d’actuació, mitjançant punts de referència. Els punts 

característics del present projecte són: 

 

• Rampa d’entrada al recinte. 

• Terreny de joc. 

• Graderies. 
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• Situació de les casetes prefabricades (construcció modular) 

• Rases per a les instal�lacions. 

 

A més a més, s’aconsella marcar una cota de referència en un punt que no pateixi variació 

durant tota l'obra perquè pugui servir de suport en cas que es perdessin les cotes puntuals. 

 

3. MOVIMENT DE TERRES. 

 

A causa de les característiques del terreny no és necessari realitzar un estudi geotècnic per la 

qual cosa es procedirà a realitzar un examen ocular per determinar els paràmetres del terreny a 

excavar. 

 

Prèviament al moviment de terres es realitzarà l’esbrossada i neteja del terreny de la zona 

posterior a la porteria del Sud Est del camp. 

 

Pel que fa al moviment de terres caldrà excavar la terra vegetal d’aquesta zona, la capa de 

terreny afectada serà argilosa podent-la observar a simple vist. A més, caldrà realitzar una 

demolició del paviment de formigó de l’antiga pista de futbol sala. 

 

A més a més, caldrà excavar tot el perímetre necessari que ocuparan les noves instal�lacions 

del recintes esportiu del camp de futbol i on s’ubicarà la caixa de paviment que formarà 

elterreny de joc. 

 

Tot seguit, s’anivellarà el terreny amb les pendents dimensionats per la xarxa dedrenatge que 

tindran una lleugera inclinació cap els laterals llargs per facilitar eldrenatge de les aigües (no 

major al 1% tal i com ens indica la normativa), en elcamp dimensionat la inclinació lateral serà 

d’un 0,8% de pendent. 

 

A continuació es procedirà a la compactació del terreny al 95% del Proctor Modificatrealitzant 

les corresponents comprovacions “in situ” a partir de l‘assaig normalitzatUNE 103501.Amb la 

compactació es busquen unes propietats adequades del sòl així com unauniformitat d’aquest 

que sempre disminuirà la possibilitat que es produeixinassentaments diferencials. 

 

També s’inclouen la formació de rases per el pas de la instal�lació de reg, de l’electricitat per 

l’enllumenat i vestuaris i les rases necessàries pelsistema de drenatge. Cal indicar l’execució 

d’una rasa allà on hi hagi la vorada jardí detipus P-1, aquesta vorada s’utilitzarà per delimitar la 

zona pavimentada amb cautxú de la pavimentada amb formigó; es proposa aquesta tipologia 

de vorada per aconseguir una transició gradual entra ambdues pavimentacions. 
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El moviment de terres contempla alhora, el reblert de les rases amb sorra i ambmaterial 

procedent de préstec. La sorra servirà com a llit dels tubs a col�locar, ambl’estesa i compactació 

segons el Plec de Prescripcions Tècniques i al damunt de lasorra es col�locarà el material 

procedent de préstec de la pròpia obra. 

 

Totes les terres sobrants seran transportades a dipòsit controlat autoritzat segons el Catàleg 

Europeu de Residus 

 

3.1. Formació de la caixa de paviment 

 

Una part de les terres obtingudes de l’excavació seran utilitzades per terraplenar la caixa, ja 

que actualment te un desnivell que no compleix amb les expectatives i normatives. 

 

Sobre el material seleccionat ja existent en el camp i una vegada reperfilat iformades les 

pendents es projecta una segona capa, en aquest cas de base de tot-úde 20 cm de gruix, amb 

estesa i piconat al 98% del P.M. 

L’ultima capa de la caixa de paviment és una capa asfàltica de 7 cm, formada per 4cm del tipus 

AC 16 SURF 50/70 D (antiga D-12) i de 3 cm de gruix del tipus AC 16 SURF 50/70 D (antiga S-

12) executades sobre un reg d’imprimació ECI i d’adherència ECR-1, l’objectiu de l’execució 

d’aquesta capaes millorar la planeitat del conjunt i la revisió de les pendents transversals per 

facilitar el drenatge del terreny de joc. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del present annex es realitzar un petit estudi hidrològic de la zona d’estudi, per tal de 

descriure les actuacions i instal�lacions necessàries per a proporcionar al recinte esportiu del 

camp de futbol de les Oliveres d’una xarxa de drenatge adient. 

 

2. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DE DRENATGE 

 

2.1. Components de la xarxa de drenatge 

 

Es projecte una xarxa de drenatge formada per els components següents: 

 

• Una canaleta perimetral per la recollida de les aigües pluvials provenint de la gespa 

artificial, del paviment de formigó i del de cautxú de la resta del recinte esportiu. 

• Pericons sorrencs i arquetes per connectar l’aigua de la canaleta al col�lector i per 

evitar la concentració de cautxú. 

• Col�lectors al voltant del camp per connectar l’aigua al col�lector existent. 

 

2.2. Dimensionament de la xarxa de drenatge 

 

Amb la consulta de les dades de l’estació meteorològica més propera a l’àmbit de l’obra, que es 

troba a Badalona, s’obté: 

 

 Pluja acumulada (mm)  Pluja acumulada (mm) 

2000 367,8 2007 316,5 

2001 548,8 2008 558,6 

2002 999,4 2009 438,6 

2003 580,6 MITJA 544,3 

 

 Intensitat (mm/30’)  Intensitat (mm/30’) 

1998 25,2 2005 38,3 

1999 37,2 2006 18,5 

2000 15 2007 22,3 

2001 16 2008 17,5  

2002 39,6 2009 9,2 

2003 32,8 2010 23,3 

2004 18,4 MAX 39,6 (2002) 
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S’observa que la intensitat mitjana màxima de pluja en 30 minuts va ser de 39,6 a l’any 2002, 

per tant, tenint en compte que un dia puntual es pot arribar al doble (en una hora), la xarxa de 

drenatge es dimensionarà per una intensitat de 100 mm/hora. 

 

El material utilitzat per als col�lectors seran les canonades de drenatge de tubs de PVC. Les 

unions entre eixos de col�lector es realitzaran mitjançant arquetes de formigó prefabricat. 

 

3. HIDROLOGIA 

 

En l’estudi hidrològic que ens ocupa es calcularà les aigües pluvials que el recinte esportiu del 

camp de futbol de les Oliveres aportarà a la xarxa de drenatge projectada. 

 

3.1. Conques 

 

Es tindrà en compte la totalitat del recinte esportiu del camp de futbol de les Oliveres. Per 

portar a terme el càlcul global de la xarxa és necessari definir l’escorriment què es provocarà 

com a conseqüència de la urbanització del terreny. 

Es consideren tres conques: 

• Es pot considerar la Conca 1 la meitat esquerra del recinte, que inclou la meitat 

esquerra del terreny i la passarel�la d’accés al recinte (sense incloure la rampa i la 

zona de lleure). 

• La Conca 2 ocupa l’altre meitat del terreny de joc restant, i a més recull tota l’aigua 

provinent de les zones d’escalfament, la caseta i els vestuaris d’àrbitres. 

• La Conca 3 ocupa la zona pavimentada amb formigó o cautxú on es troben la resta 

d’instal�lacions, de la part Sud i Sud-est fins a la part lateral del camp, on es 

col�locarà una reixa contínua per a la recollida de l’aigua. 

Les superfícies obtingudes d’aquestes conques son les següents: (s’adjunta al final de l’annex 

un plànol amb les conques marcades) 

 

 Superfície (m2) 

Conca 1 3871,01 

Conca 2 4444,24 

Conca 3 2363,88 

 

Per al càlcul hidrològic es segueix el “Mètode Racional”, que transforma la pluja en escorriment 

mitjançant la fórmula següent: 

 

�� � �� � �� � 	  
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On: 

• A: Superfície de la conca vessant al punt on es desitja conèixer el cabal  

• It: Intensitat de pluja mesurada en litres per segon i per hectàrea (l/s�Ha) que 

correspon al màxim xàfec per un període de retorn donat (T) i per una durada 

corresponent al temps de concentració (tc)  

o tc = te+tr 

o on: te:temps d’escorriment  

tr:temps de recorregut  

• Cm: Coeficient d’escorriment mitjà que correspon a la relació entre la quantitat de 

pluja i la quantitat d’aigua d’escorriment a l’àrea (A) durant el temps de 

concentració.  

• Qp: Cabal d’aigües pluvials (l/s). 

 

3.2. Càlcul del temps de concentració 

 

Per a zones verdes o residencials amb pendents suaus, com és el cas, es considera que el 

temps d’escorriment  (te) és de deu minuts.  

 

te = 10 minuts 

 

Les recomanacions per a la redacció de projectes de sanejament indiquen que, xàfecs de 

durada major o igual que el temps de contracció donen lloc a cabals constants en el punt de 

càlcul, si s’extrapola aquesta dada es dimensiona la conducció pel cabal produït per un xàfec de 

durada igual al temps de concentració (tc). 

 

Per tant, es tc:   �
 � �� � � � 10 � 0 � 10 ������ 

 

Així doncs, el temps aproximat que tarda l’aigua de pluja en arribar als pous de registre a través 

de les baixants o elements superficials de drenatge es fixa en 10 minuts. 

 

3.3. Coeficients d’escorriment 

 

Es confecciona a continuació una taula amb les superfícies totals d’aportació a cada zona de la 

xarxa, mitjançant un càlcul ponderat dels coeficients d’escorrentia a cada un d’ells. 

 

Pels coeficients d’escorriment en diferents superfícies es prenen els següents valors de 

referència: 
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• C1: 0,9 per als vials. 

• C2: 0,6 en superfícies parcel�lades (habitatges amb jardí). 

• C3: 0,3 en zones verdes. 

 

En el cas que ocupa, es considera C=1,00 ja que tota la zona del recinte esportiu restarà 

pavimentada amb algun tipus de sòl (gespa, formigó i cautxú) 

 

 Superfície (km2) x C 

Conca 3 0,00387 

Conca 2 0,00444 

Conca 1 0,00236 

 

3.4. Càlcul de la intensitat mitja de precipitació per a un interval de referència 

de 60 minuts 

 

La intensitat de pluja és el caudal d’aigua que passa una determinada superfície, es a dir, el 

volum d’aigua caigut per unitat de temps i superfície. Les mesures son habitualment en mm/h o 

en l/(s�Ha). 

 

La intensitat de pluja depèn de la duració de la pluja, per el que es necessari definir un interval 

de referència, el qual en projectes de sanejament habitualment s’estudia per el cas de pluges 

de curta duració (D t<2 hores) 

 

De tots els mètodes existents per al càlcul de la intensitat mitja màxima més habituals en 

projectes de sanejament en àmbit urbà es pren com a referència al present projecte el mètode 

de Francisco Elías Castillo y Luis Ruiz Beltrán, corresponent a pluges de curta duració i període 

de retorn de 10 anys. 

 

El mapa de la figura 1, indica a quina de les dues zones en que es divideix Espanya (A o B) 

pertany la zona estudiada (l’àmbit de l’obra). 

 

S’aprecia clarament que la zona d’estudi pertany a l’àrea denominada B 
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Fig. 1. Mapa de zones segons mètode de F.Elias. 

 

El mapa de la figura 2 permet, mitjançant la identificació de la isohieta corresponent a l’àmbit 

d’estudi, obtenir la precipitació màxima en 1 hora (P60) en mm, o el que és el mateix, la 

Intensitat Màxima per a un interval de referència de 1 hora (I60) en mm/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Precipitacions màximes en 1 hora i període de retorn de 10 anys. 

 

Identificada la isohieta de la zona estudia, s’obté: I60 = 50 mm/h 

 

S’utilitza el gràfic per la corba corresponent a 50 mm/h i per a un xàfec de 10 minuts de 

durada, la intensitat de pluja resulta: IM = 150 mm/h 
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Fig. 3. Estudi de les precipitacions registrades per xarxes d’estacions pluviomètriques. 

 

Per tant: 

150 �� �⁄ � 1 � 3600 ��� �
1 � ��⁄

1��
� � 10.000 �� !" � 416⁄ � ���⁄ � !" 

 

O el que és el mateix: IM = 416 l/(seg�ha) 

 

Amb les dades de la intensitat mitja calculada, s’obtenen els cabals d’avinguda en m3/s de cada 

conca que aporta a la unitat de execució. El cabal d’avinguda es calcularà amb la expressió 

4.2.4.1. de la I.C. : 

�� � �� � �� � 	 

 

 Amb totes aquestes fórmules s’obtenen  els següents resultats: 

 

 It (mm/h) Superfície (km2) x C Q (m3/s) 

Conca 3 100 0,00387 0,387 

Conca 2 100 0,00444 0,444 

Conca 1 100 0,00236 0,236 
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3.5. Anàlisi de les recollides 

 

Totes les conques desemboquen a la canalització de formigó polímer, que a través de pericons 

sorrencs evacuaran totes les aigües recollides als col�lectors laterals de PVC de diàmetre 

200mm. 

 

S’estudiarà que amb el tub de PVC de diàmetre 200 mm es drena el cabal abocat per la Conca 

2, ja que és la que rep més cabal (0,444 m3/s) 

 

Per estimar la capacitat de desaigua en elements on la pèrdua d’energia es deu al fregament 

amb conduccions rugoses en règim turbulent s’utilitzarà la fórmula de Manning: 

 

$ �
1

�
� %�� &⁄ � '( �⁄  

� � ) � $ � ) �
1

�
� %�� &⁄ � '( �⁄  

 

On: 

• J (m/m): pendent de la línea d’energia. Es prendrà igual a la pendent longitudinal 

de l’element. 

• V(m/s): velocitat mitja. En el nostre cas, al tractar-se d’aigües pluvials la velocitat 

es trobarà entre 0,5 i 6 m/s 

• Rh (m): Radi hidràulic (S/p). On p es el perímetre mullat. 

• n: coeficient de rugositat 

• S (m2): secció del conducte 

• Q (m3/s): cabal 

 

En el cas d’estudi: 

• J= 0,005 

• S= 0,031 m2 

• Rh= S/p= 0,159 m 

• n: 0,012 

 

� � ) � $ � ) �
1

�
� %�� &⁄ � '( �⁄ � 0,031�� �

1

0,012
� 0,159� &⁄ � 0,005( �⁄ � 1,729 �& �⁄  

 

Per tant, la connexió de PVC diàmetre 200 mm projectada recollirà les aigües abocades. 
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4. ELEMENTS DE CAPTACIÓ. 

 

Els elements de captació a instal�lar als vials són les canaletes al llarg de tot el perímetre del 

camp per tal de recollir les aigües de la zona pavimentada per aconseguir una millor captació 

d’escorriment superficial. 

 

5. CÀLCULS MECÀNICS 

 

Un cop dimensionada la xarxa sota criteris fonamentalment hidràulics, és necessari realitzar una 

última comprovació, i és el comportament mecànic de la canonada sotmesa a les sol�licitacions 

degudes al pes de les terres situades per sobre i a les càrregues dinàmiques del trànsit.  

 

Ja que en el cas d’estudi, la canonada no estàs sotmesa a cap càrrega de tràfic, aquesta 

comprovació no serà necessària. El pes que suportaran seran el seu propi pes i el reblert que hi 

haurà per sobre, així que les deformacions seran mínimes. 

 

6. SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

Per la zona interior a la barana i al mur de contenció que delimita el camp de futbol, es 

col�locarà sobre un llit de formigó de 15 cm., una canaleta de drenatge prefabricada, de 

formigó polímer tipus SPORT de ULMA, model DPS100. 

 

La canaleta anirà col�locada al perímetre del terreny de joc a l’alçada de la cota inferior de la 

gespa artificial. La canaleta anirà col�locada de tal manera que permeti una connexió amb el 

geocompost de manera fàcil i eficaç per a una correcta evacuació de l’aigua. 

 

 
Fig. 4. Canaleta DPS100. 

 

Al llarg de tota la longitud de la canaleta es col�locaran pericons sorrencs del mateix material 

que la canaleta, els qual seran registrables per a la seva neteja, i d’aquesta forma evitar que el 

col�lector pugui ser obstruït i provocar el col�lapse de la xarxa. Aquests pericons connectaran 

les canaletes amb el col�lector a través de pericons prefabricats de sanejament. 
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Amb la finalitat de evacuar les aigües recollides per la canaleta i portar-les fins al tub col�lector 

d’evacuació d’aigües, els pericons sorrencs de formigó polímer estaran connectats a pericons 

registrables mitjançant una canonada de PVC de 110 mm. Aquestes canonades conduiran les 

aigües pluvials fins als pericons i aquests evacuaran a un col�lector de PVC de 200 mm que 

recorrerà ambdós laterals del camp de futbol. 

 

Per tal d’evitar possibles obstruccions de la xarxa de sanejament, es col�locaran pericons 

registrables prefabricats de 60x60x150 cm. S’adopta aquesta solució ja que compleix un requisit 

important: econòmicament són millors, ja que comporta menys treball d’execució (solament la 

col�locació i la connexió). 

 

La canalització del tub col�lector del perímetre es trobarà unida per un tub col�lector de PVC de 

250 mm. D’aquesta manera , mitjançant les pendents indicades als plànols, totes les aigües es 

drenaran cap al punt de recollida de pluvials més pròxim a través d’un mateix punt. 

 

L’excavació per a la formació de rases per a col�lectors serà a cel obert per mitjans mecànics 

amb una secció mitjana de 0,70x1,40m i amb una pendent longitudinal del 0,5%. 

 

Les canonades a col�locar seran de PVC de junta elàstica de secció circular i diàmetre de 

110,200 i 250 mm., per a 4 atmosferes P.N. segons norma UNE amb certificat de homologació 

de qualitat AENOR, col�locada sobre llit de sorra de riu i reblert de sorra fins a 15 cm per sobre 

del tub. Posteriorment es reblirà tota la rasa amb material excedent de l’obra. 

 

 
Fig. 5. Col�lectors corrugats de PVC per al drenatge. 

 

El sistema de drenatge complert consta dels següents elements: 
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Fig. 6. Sistema de recollida d’aigües del camp de futbol. 
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7. ANNEX: PLÀNOL 

 

S’adjunta a continuació el plànol on es grafien les conques utilitzades pels càlculs hidrològics. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte del present annex és la descripció i justificació del conjunt d’elements i instal·lacions 

d’electricitat per tal de complir amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, Real Decret 

842/2002 i el Codi tècnic de l’Edificació (RD 314/2006 publicat en el BOE el 17 de Març de 

2006), per el recinte esportiu del camp de futbol de les Oliveres. 

 

L’enllumenat actual es insuficient, ja que es troba en mal estat. Per tant, s’ha realitzat un estudi 

lumínic (annexat al final) per tal de justificar la nova instal·lació d’enllumenat públic a tot el 

recinte. 

 

La citada instal·lació s’ha previst obtenir-la mitjançant la instal·lació de projectors d'halogenurs 

metàl·lics tipus PHR-2100/A de 2000 w de CARANDINI. El tipus de projector tindrà òptica 

extensiva que permetrà obtenir una clara il·luminació de les mencionades instal·lacions 

esportives. 

 

Per obtenir uns valors d’il·luminació acceptables, es prendran uns valors d’il·luminació puntuals, 

en els quals intervenen tots els projectors que poden tenir influencia en la il·luminació de la 

zona d’estudi que es consideri, aconseguint així, uns paràmetres de qualitat de la instal·lació, 

els quals estan d’acord al tipus d’instal·lació projectada considerant un factor de depreciació i 

conservació de la llum i lluminària del 80%, els nivells en servei seran de Emin (116 lux), Emax 

(301 lux). 

 

L’enllumenat dels camps de futbol, deu estar orientat a permetre: 

 

• Que els jugadors puguin actuar sense limitacions visuals de cap tipus. 

• Que els espectadors puguin observar el que succeeix al camp amb total comoditat visual. 

• Que l’enllumenat no manifesti cap tipus de discordança amb el disseny arquitectònic dels 

edificis esportius i que contribueixi al seu realç. 

• Que les grades i altres recintes quedin convenientment il·luminats. 

 

A més a més, donat que l’objecte del present projecte contempla la remodelació de tot el 

recinte esportiu, s’han col·locat varis punts de llum a tot el recinte, però amb característiques 

diferents de l’enllumenat “esportiu·, especificat al punt 9 del present annex. 
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2. OBRES QUE COMPREN 

 

Les obres que compren aquest projecte i que s’efectuarà d’acord amb les condicions senyalades 

al Plec de Condicions són les següents: 

 

• Excavació, tapat, col·locació de canalització amb tub corrugat de PVC de 90 mm de 

diàmetre i línia de terra, col·locació de piques de terra a rases de 0,48 x 0,60 m. 

• Col·locació i connexió d’arquetes prefabricades amb marc i tapa metàl·lica de 0,48 x 0,48 

m. 

• Execució de fonamentacions per a columnes de lluminàries.  

• Subministre i muntatge del quadre de control i comandament per a l’enllumenat. 

• Subministre, muntatge e instal·lació de projectors, caixes de protecció amb fusibles, 

quadre a la base de la columna per als equips auxiliars dels projectors. 

• Subministre i muntatge dels equips auxiliars, llums i quadre per a equips auxiliars. 

• Estesa de línies en canalització subterrània, una línia trifàsica per torre. 

• Estesa de línia d’enllaç entre el quadre existent en les instal·lacions de vestuaris i bar i el 

nou quadre d’enllumenat. 

• Connexió de tota la instal·lació. 

• Prova i posada a punt de la instal·lació. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 

Es procedirà a la col·locació de tres projectors de 2000 w per torre, col·locant-ne quatre torres 

enfrontades en els punts indicats en els plànols. 

 

L’enllumenat previst s’ha d’obtenir mitjançant font lluminosa d’alt rendiment (de 90 a 150 

lm/w), la llum Vmh 2000 T que proporciona una formació d’imatge a la retina més nítida que la 

llum d’espectre continu. 

 

Així mateix, obtenim una atenció més centrada a les figures mòbils que és un dels objectius del 

projecte. També s’ha tingut en compte a l’hora de l’elecció de la font lluminosa la llarga vida 

d’aquests projectors, que es pot considerar d’unes 12000 hores. 

 

Respecte a l’explotació del sistema s’ha previst el encès i apagat automàtic, mitjançant sistema 

programable o manual, adaptant-se a la situació geogràfica on es troba, d’acord amb la sortida 

i la posta del sol. 
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4. FONT LLUMINOSA 

 

D’acord amb lo esmentat anteriorment, s’utilitzaran llums de tipus Vmh 2000 T de 2.000 w de 

potencia. 

La font lluminosa anirà allotjada a l’interior dels projectors estancs, els equips auxiliars es 

col·locaran en un quadre a la base de la columna. 

Els projectors es muntaran a les creuades, les quals es muntaran a la columna metàl·lica, 

ancorada a la seva fonamentació de formigó mitjançant perns d’ancoratge, procurant mantenir 

una mateixa alineació de les columnes i projectors. 

 

5. CARACTERISTIQUES DE L’OBRA CIVIL 

 

5.1. Canalitzacions 

 

Per l’execució del projecte es defineix la següent canalització: 

• Canalització a través de tubs de 90 mm de diàmetre, allotjats en rasa de 60 x 48 

cm. 

 

5.2. Arquetes 

 

Es preveu la col·locació d’arquetes prefabricades de formigó, donat que redueixen els costos i el 

temps d’execució. A través d’aquestes es connecten els tubs de PVC de 90 mm de diàmetre. El 

cèrcol i la tapa seran de fundició amb el anagrama específic d’ ENLLUMENAT. Les dimensions 

seran de 48 x 48 cm tant per a les de presa de terres com per les de pas o derivació. 

 

Els recintes de protecció dels projectors d’enllumenat, portaran una arqueta de distribució 

adossada a la fonamentació i les derivacions o entroncaments dels conductors s’efectuaran, 

sempre, en els quadres i caixes de borns dins del quadre destinat als equips auxiliars. 

 

5.3. Fonamentacions 

 

Les fonamentacions dels recintes de protecció i de les columnes seran de 135 x 100 x 100 cm i 

la del centre de comandaments de 135 x 60 x 65 cm. Totes elles es realitzaran amb formigó 

hidràulic HM-200.  

 

6. NORMES A LES QUE S’AJUSTARÀ L’ INSTAL·LACIÓ 

 

La instal·lació elèctrica s’ajustarà als reglaments electrotècnics vigents en el moment de la seva 

realització, a les normes contingudes en els següents reglaments: 
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• Estatut dels treballadors 

• Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball.(B.O.E 16-3-71) 

• Homologació de medis de protecció personal dels treballadors. (B.O.E.29-5-74). 

• Reglament electrotècnic de baixa tensió e ITCS 

• Normes de senyalització i balisament d’obres fixes fora de poblat (8.3-IC). 

• Vigent reglament electrotècnic de Baixa Tensió, d’Enllumenat Urbà.  

• Vigent reglament de verificació elèctrica i regulació en el subministre d’Energia.   

 

Així com la resta de reglaments i normes que per el tipus d’obres, siguin d’aplicació en el 

moment de l’execució dels treballs. 

 

6.1. Conductors 

 

Seran de coure multipolars amb recobriment termoplàstic i tensió de servei 0,6/1 kV. Aniran en 

canalització subterrània sota tubs de PVC de 90 mm de diàmetre interior. 

S’instal·laran els 4 conductors en tot el circuit, per preveure alguna ampliació d’il·luminació en 

qualsevol dels extrems. 

La caiguda d’alimentació en el punt més desfavorable no excedirà del 3 % de la tensió nominal 

(11’4V)  

 

6.2. Xarxa de terra 

 

Es projecte un cable de 35 mm2 de coure nu, per a la xarxa general de terres de tots els 

circuits, la presa de terra de cada projector, serà de 35 mm2 i pica de terra de 2 m de longitud, 

connectada a la xarxa general de terra. Tots els projectors tindran la seva presa de terra 

connectada a la xarxa d’aquesta instal·lació. La tensió d’alimentació serà de 380/220 v. El 

centre de comandament disposarà de preses de terra. 

 

7. SITUACIÓ DELS PUNTS DE LLUM 

 

Per obtenir una il·luminació mitja fixada, donada l’estructura de les instal·lacions esportives i 

considerant tant el factor de conservació com el rendiment de la lluminària, es determinen els 

següents paràmetres: 

 

Nº de torres 4 
Disposició 2 per banda, enfrontades 

Altura de punt de llum 18 metres 
Relació d/h 4 a 5 vegades 

Separació entre columnes 50 m 
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Aquests paràmetres de partida es desenvolupen en el estudi fotomètric d’aquest projecte 

efectuat amb el programa LUM-CAL V.2; annexat al punt 10 del present annex 

 

7.1. Nivells d’il·luminació 

 

L’adjudicatari es compromet a aconseguir, com a mínim, els nivells d’il·luminació proposats al 

projecte, utilitzant el nombre de llums i aparells consignats al mateix. 

Si no fos així, es veurà obligat a introduir per la seva compte i prèvia aprovació del tècnic 

director de l’obra, les modificacions necessàries per complir-ho. 

 

8. PROJECTOR PHR-2100/A 

 

Projectors de halogenurs metàl·lics tipus PHR-2100/A de 2000 W 
Armadura Fundició injectada d’alumini. 
Tapa posterior Fundició injectada d’alumini. 
Reflector Alumini anoditzat i segellat. 

Tancament 
Vidre temperat de 5mm d’espessor, fixat al bastiment mitjançant 5 palanques 
inoxidables AISI 304 i junta de silicona. 

Fixació Forquilla d’acer galvanitzat en forma de L, amb tres trepants de fixació a cada cara. 

Caixa lateral 
De polipropilè amb fibra de vidre, fixada a la forqueta, permet el connexionat i 
l'allotjament del arrencador. Entrada de cables mitjançant prensaestopas metàl·lic 
M20. 

Acabats Pintat gris clar. 
Classe 
elèctrica Classe I. 

Estanqueitat IP-65. 
Superfície vent 0,366 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fig. 1. Projector PHR-2100/A i Torre d’il·luminació amb 3 projectors. 
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9. ENLLUMENAT DEL RECINTE 

 

Com es contempla a la introducció del present annex, al tractar-se d’una remodelació de tot el 

recinte esportiu, s’ha cregut convenient dotar de certa il·luminació a tot el recinte; que 

actualment es nul. 

Per tal d’assolir-la, s’instal·laran 14 número de columnes model RUSTIC de FUNDICIÓN DÚCTIL 

BENITO. (s’adjunta la fitxa a l’annex 9) 

Per al disseny i dimensionament d’aquest enllumenat, de menor entitat, s’ha utilitzat: 

 

9.1. Normativa aplicable 

 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, (Decret 842/2002 de 2 d’Agost i 

Instruccions 

• Tècniques Complementàries, BOE 224 de 18 de Setembre del 2002) 

• Resolució DGSQI de 17 de Maig de 1.989 per a enllumenat públic. 

• Resolució MIE DGIIT de 18 de Gener de 1.988, ús de canals de material plàstic. 

• Resolució DGTSI de 21 de Gener de 1.997, canalitzacions prefabricades d’ alumini 

per a instal·lacions elèctriques d’enllaç. 

• Normes Particulars de la empresa subministradora d’energia elèctrica, FECSA-

ENHER 

• Decret DIE 351/1987 de 23 de Novembre de la Generalitat de Catalunya, 

procediments administratius. 

• Ordre DIE de 14 de Maig de 1987 Generalitat de Catalunya, intervenció de les 

Entitats de Inspecció i Control. 

• Resolució DGI de 24 de Febrer de 1.983, instal·lacions d’enllaç. 

 

9.2. Paràmetres de disseny 

 

El tipus de font de llum adoptada en recintes, és de Vapor de Sodi Alta Pressió (VSAP) degut a 

l’òptim rendiment lumínic que proporciona. 

 

9.3. Característiques de la instal·lació 

 

Ates a les característiques del recinte, es proposa la següent instal·lació per a la il·luminació del 

recinte amb l’objectiu d’aconseguir uns valors que es trobin dintre dels criteris de disseny. Per a 

la il·luminació s’utilitza una llumenera asimètrica, amb difusor de vidre pla, tipus INDALUX-

Quebec-IQV, amb làmpada i equip A.F. VSAP de 150 W. 
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Cada punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus 

borns i fusibles de protecció, allotjats en un cofret estanc que proporciona tall omnipolar. 

 

Els cables seran amb coberta de PVC i aïllament de polietilè reticulat, per una millor protecció 

contra el deteriorament. Les seves seccions seran en tots el casos de conductor de coure de 

designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2. 

 

10. ANNEX: ESTUDI LUMÍNIC 

 

S’adjunta a continuació l’estudi lumínic realitzat pel projecte de Remodelació del recinte esportiu 

del camp de futbol de Les Oliveres. 
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CAMPO DE FUTBOL
Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto:
Fecha: -

Notas:
4 torres 18 metros con 3 proyectores 
PHR-2100/AS vmh 2000 W c/u 

Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705

Observaciones:
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media

 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]

Suelo 53.50x100.00 Plano RGB=220,163,29 50% 139 22.14

Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 53.50x100.00x0.00
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 4.86 - Y 5.00
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 4.486
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 3.225
Potencia Total [kW]: 24.000

1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación
Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 139 lux 88 lux 228 lux 0.63 0.39 0.61
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 139 lux 88 lux 228 lux 0.63 0.39 0.61

Tipo Cálculo Sólo Dir.

Contaminación Luminosa

Relación Media - Rn - Intensidad Máxima

0.21 % 647 cd/klm
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/750
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/750
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00 67.50 75.00 82.50 90.00 97.50 105.00
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/400

0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00 48.00 52.00 56.00
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A PHR-2100 PHR2100/AS vmh 2000 PHR-2100/AS vmh 2000 12 LMP-A 1
(PHR2000AS) (PHR-2000/AS vmh 2000)

3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vmh-2000W/T Vmh-2000W/T/220V 189000 2000 4000 12

3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X -3.00;21.00;18.00 12;0;-35 PHR-2100/AS vmh 2000 0.80 Vmh-2000W/T/220V 1*189000
2 X -3.00;20.00;18.00 12;0;-90 0.80
3 X -3.00;19.00;18.00 12;0;-135 0.80
4 X -3.00;79.00;18.00 12;0;-145 0.80
5 X -3.00;80.00;18.00 12;0;-90 0.80
6 X -3.00;81.00;18.00 12;0;-45 0.80
7 X 56.50;79.00;18.00 12;0;145 0.80
8 X 56.50;80.00;18.00 12;0;90 0.80
9 X 56.50;81.00;18.00 12;-0;45 0.80

10 X 56.50;21.00;18.00 12;-0;35 0.80
11 X 56.50;20.00;18.00 12;0;90 0.80
12 X 56.50;19.00;18.00 12;0;135 0.80

3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

T-1 (1) (3) T-1  (-3.00;20.00;18.00) (90;0;-90)     
1 1 1 X -3.00;21.00;18.00 12;0;-35 -0.81;24.13;0.00 -0 0.80 A
1 2 2 X -3.00;20.00;18.00 12;0;-90 0.83;20.00;0.00 0 0.80 A
1 3 3 X -3.00;19.00;18.00 12;0;-135 -0.29;16.29;0.00 0 0.80 A

           
T-1_D1 (1) (3) T-2  (-3.00;80.00;18.00) (90;0;-90)     

1 3 1 X -3.00;79.00;18.00 12;0;-145 -0.81;75.87;0.00 -0 0.80 A
1 2 2 X -3.00;80.00;18.00 12;0;-90 0.83;80.00;0.00 0 0.80 A
1 1 3 X -3.00;81.00;18.00 12;0;-45 -0.29;83.71;0.00 0 0.80 A

           
T-1_D2 (1) (3) T-3  (56.50;80.00;18.00) (90;0;90)     

1 1 1 X 56.50;79.00;18.00 12;0;145 54.31;75.87;0.00 -0 0.80 A
1 2 2 X 56.50;80.00;18.00 12;0;90 52.67;80.00;0.00 0 0.80 A
1 3 3 X 56.50;81.00;18.00 12;-0;45 53.79;83.71;0.00 -0 0.80 A

           
T-1_D3 (1) (3) T-4  (56.50;20.00;18.00) (90;0;90)     

1 3 1 X 56.50;21.00;18.00 12;-0;35 54.31;24.13;0.00 -0 0.80 A
1 2 2 X 56.50;20.00;18.00 12;0;90 52.67;20.00;0.00 0 0.80 A
1 1 3 X 56.50;19.00;18.00 12;0;135 53.79;16.29;0.00 0 0.80 A
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4.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:4.86 DY:5.00 Iluminancia Horizontal (E) 139 lux 88 lux 228 lux 0.63 0.39 0.61

Tipo Cálculo Sólo Dir.
Escala 1/750

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50 60.00

0.00

7.50

15.00

22.50

30.00

37.50

45.00

52.50

60.00

67.50

75.00

82.50

90.00

97.50

105.00

100 105 111 106 108 113 108 105 111 105 100

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

170 190 175 184 152 135 152 184 175 188 170

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

228 201 162 143 131 120 130 143 162 201 228

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

137 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

121 119 122 121 123 129 123 120 122 119 121

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

121 119 122 121 123 130 123 121 122 119 121

136 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

228 201 162 143 131 120 131 143 162 201 228

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

170 188 175 184 152 135 152 184 175 188 170

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

100 105 111 106 108 113 108 106 111 105 100
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
O (x:0.00 y:0.00 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:4.86 DY:5.00 Iluminancia Horizontal (E) 139 lux 88 lux 228 lux 0.63 0.39 0.61

Tipo Cálculo Sólo Dir.

4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo

X

Y

0.00 7.50 15.00 22.50 30.00 37.50 45.00 52.50

0.00

7.50

15.00

22.50

30.00

37.50

45.00

52.50

60.00

67.50

75.00

82.50

90.00

97.50

x
y

z

100 105 111 106 108 113 108 105 111 105 100

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

170 190 175 184 152 135 152 184 175 188 170

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

228 201 162 143 131 120 130 143 162 201 228

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

137 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

121 119 122 121 123 129 123 120 122 119 121

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

121 119 122 121 123 130 123 121 122 119 121

136 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

228 201 162 143 131 120 131 143 162 201 228

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

170 188 175 184 152 135 152 184 175 188 170

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

100 105 111 106 108 113 108 106 111 105 100

1

2

Escala 1/750
Total Partes: 2
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/638 Parte 1 de 2

X

Y

0.00 6.38 12.75 19.13 25.51 31.89 38.26 44.64 51.02 57.40 63.77 70.15 76.53 82.91 89.28 95.66

0.00

6.38

12.75

19.13

25.51

31.89

38.26

44.64

51.02

57.40

63.77

70.15

76.53

82.91

89.28

95.66

102.04

x
y

z

100 105 111 106 108 113 108 105 111 105 100

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

170 190 175 184 152 135 152 184 175 188 170

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

228 201 162 143 131 120 130 143 162 201 228

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

137 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

121 119 122 121 123 129 123 120 122 119 121

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

96 90 92 92 91 88 91 92 92 90 96

110 104 100 97 103 107 103 97 100 104 110

121 119 122 121 123 130 123 121 122 119 121

136 139 157 162 141 130 141 162 157 139 136

183 200 173 165 132 119 132 165 173 200 183

228 201 162 143 131 120 131 143 162 201 228

226 215 175 155 134 122 134 155 175 215 226

170 188 175 184 152 135 152 184 175 188 170

135 132 145 156 146 137 146 156 145 132 135

100 105 111 106 108 113 108 106 111 105 100
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4.2 Valores de Iluminancia sobre:Plano de Trabajo
Escala 1/638 Parte 2 de 2

Y

0.00 6.38 12.75 19.13 25.51 31.89 38.26 44.64 51.02 57.40 63.77 70.15 76.53 82.91 89.28 95.66

97.00

103.38

109.75

116.13

122.51

128.89

135.26

141.64

148.02

154.40

160.77

167.15

173.53

179.91

186.28

192.66

199.04

x
y

z

100 105 111 106 108 113 108 106 111 105 100
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex te por objectiu és descriure les actuacions i instal·lacions mecàniques que es 

requereixen per a la implantació d’un terreny de gespa artificial emplaçat on actualment es 

troba un terreny de sauló. 

 

L’actual terreny de joc no disposa de cap instal·lació de reg, ja que es rega manualment abans 

de la pràctica d’esport 

 

2. CAMPS DE GESPA ARTIFICIAL 

 

2.1. Recomanacions del reg a camps de gespa artificial 

 

Les fibres que composen la gespa artificial del tipus GS 65 PRO necessiten un reg mínim per 

obtenir un grau de lubricació òptim per el desenvolupament del joc. Aquesta aportació d’aigua 

correspon aproximadament a 1 L/m2 per a un ús constant durant 4-5 hores a una temperatura 

ambient de 19ºC a 23ºC. 

 

A més de una òptima lubricació de la gespa, existeixen altres circumstàncies per les quals 

existeix la necessitat de regar la gespa artificial: 

 

• Per qüestions tàctiques de joc. És el cas de voler obtenir un desplaçament ràpid de la 

pilota. 

• Quan es superen temperatures de fins a 25ºC augmenten els cicles de reg. 

 

Segons l’estació de l’any variarà significativament el número de regs.  

 

• Durant les estacions de tardor i hivern, al produir-se la rosada als matins es manté unes 

prestacions adequades sense la necessitat de regar el camp. Els períodes de reg seran 

més curts donat que l’aigua a baixa temperatura es manté més temps a l’ambient. Si la 

temperatura ambient es situa entre els 9ºC i els 15ºC, es recomana un reg cada 6-7 

hores. 

• Durant la primavera es recomana 1 reg cada 4 o 5 hores en temperatures entre els 

16ºC i els 23ºC. 

• Durant l’estiu, generalment es fa un ús menys intensiu de les instal·lacions ja que 

coincideix amb el període de pretemporada. En el cas de fer ús del terreny de joc, es 

recomana un reg cada 3 o 4 hores quan les temperatures son superiors als 25ºC. 
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2.2. Criteris de definició 

 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de definir els integrants de la instal·lació seran els 

següents: 

 

• La qualitat del reg. 

• La seguretat dels jugadors. 

• La naturalesa i composició del sòl o superfície de joc. 

• Les necessitats hidràuliques. 

• El temps disponible per regar. 

• Les limitacions econòmiques. 

• El manteniment. 

 

Amb l’objectiu fonamental de: 

 

• Neutralitzar l’efecte abrasiu de la gespa sobre els jugadors. 

• Refrescar la gespa, donant-li una bona textura per a la pràctica del joc. 

• Millora el microclima existent al camp, fent-lo més adequat per al bon rendiment dels 

jugadors.  

 

3. NORMES D’APLICACIÓ GENERAL 

 

Les instal·lacions s’ajustaran a les següents reglamentacions: 

 

• Decret PRE/2255/2006 DOGC. Respecte a la pavimentació amb gespa artificial dels 

camps poliesportius. 

• Totes les màquines tindran el corresponent certificat i marca CE. 

• Normes de Seguretat i Salut.. 

• Les instal·lacions de fluids que continguin cablejat o elements de maquinària elèctrica es 

realitzaran d’acord amb el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió aprovat per Real 

Decret 842/2002 del 2 d’agost de 2002, així com les Instruccions Tècniques 

Complementàries que en ell es desenvolupen. 

• Reial Decret 1244/1971, de 4 de abril, per el que s’aprova el Reglament de Aparells a 

Pressió (RAP), modificat per el Reial Decret 507/1982 de 15 de gener i per el Reial Decret 

1504/1990 per el que es modifiquen determinats articles del RAP. 

• Normes UNE 100020 IN: 2005 Criteris per la prevenció i control de la multiplicació i 

desanimació de les bactèries de la Legionel·la. 
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• Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, Criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control 

de la Legionel·losis. 

• Codi Tècnic de l’Edificació 

• Normes UNE d’obligat compliment 

• Normes particulars de l’Ajuntament de Batea 

 

4. CRITERIS DE DISSENY 

 

Segons les normes NIDE (Normativas sobre Instalaciones Deportivas y Esparcimiento) i les del 

Reial Decret PRE/2255/2006, indiquen que la instal·lació de reg, s’ha de dissenyar amb els 

següents paràmetres: 

 

• Les canonades es situaran per fora del límit del camp, formant un anell per el perímetre 

d’aquest. 

• Recollida de les aigües de reg 

• Sistema de bombeig doble 

• Disposició de sistemes de filtració 

• Sistema de control de reg 

 

5. ACTUACIÓ 

 

Instal·lació de la xarxa de reg mitjançant de retorn lent. 

 

6. INSTAL·LACIÓ DE REG PER CANONS 

 

El sistema de reg per canons, esta format per un sistema de bombeig que alimenta a una 

canonada que forma un anell perimetral al camp de futbol, en el qual hi ha sis aspersors 

d’aigua anomenats canons. 

 

La posada en marxa del funcionament i parada dels diferents elements que composen la xarxa 

es realitza automàticament a través d’unitats d’obertura i tancament (electrovàlvules), 

mitjançant control elèctric per una unitat de programació, que comanda a distància el sistema. 

 

6.1. Dimensionament 

 

Per a la selecció dels canons a utilitzar, es tenen en compte 2 factors: 
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1. El radi a cobrir respectivament per cada canó, fet que requereix per a cadascun 

una pressió i un cabal per aconseguir donar cobertura amb suficiència al radi 

calculat 

 

2. El temps; ja que generalment serà necessari regar la totalitat del camp en un 

període inferior als 15 minuts; que pertany al temps que hi ha de descans entre els 

dos períodes d’un partit de futbol. Això suposa la manipulació de grans cabals en 

poc temps.  

 

Per tant, s’utilitzarà un temps de reg per canó de 1 a 5 minuts, segons si el canó te un angle de 

reg de 90º o 180º; amb dosis de reg de 1mm (1 litre/m2). 

 

6.2. Plantejament del reg seleccionat 

 

• Canons: 6 unitats emergents amb retrocés lent, model TORO TG101BOX 

• Boquilla: 24 mm 

• Pressió: 6,5 bars 

• Cabal: 56,4 m3/h. 

• Distància de reg: 54,4 m 

• Dosis de reg: 1 litre/ m2 

• Temps de reg per estació: 1 a 5 minuts aprox. 

• Temps total de reg estimat (mitjà): 20 minuts. 

• Número d’estacions: 6 ( 4 per 90º i 2 per 180º) 

 

Per al dimensionament de les canonades s’han utilitzat unes velocitats entre 1,0 i 1,3 m/s. 

 

6.3. Especificacions canonades 

 

Les canonades que composen la instal·lació seran d’HDPE (polietilè d’alta densitat). 

 

A l’hora de la seva instal·lació en obra s’ha de tenir en compte les recomanacions de muntatge 

indicades per el fabricant de les canonades de polietilè, principalment en punts de suport, 

fixacions i dilatacions. 

 

Les canonades aniran col·locades paral·leles o en angle recte als elements estructurals, sempre 

que sigui possible, donades les característiques físiques del seu entorn. 
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L’aïllament es realitzarà amb espuma elastomèrica del tipus ARMAFLEX SH o similar, serà del 

tipus anticondensació per l’aigua freda, amb un coeficient de conductivitat de 0,040 W, complint 

l’indicat per la normativa. 

 

Es disposarà de vàlvules de seccionament de trams per a que, en el cas d’una avaria, es pugui 

interrompre el servei al menor número de canons. També s’ha previst instal·lar preses de 

pressió en els punts més allunyats del subministre, per comprovar el seu funcionament. 

 

6.4. Especificacions dels equips principals 

 

 6.4.1. Canons 

 

Canó de reg TG101 BOX, boquilla de 24 mm., amb radi de 54,4 metres, trajectòria de 24º, 

cabal de 56,4 m3/h., de rotació lenta i constant, connexió amb brida de 3”, pressió mínima de 

subministre de 6,5 bar. 

 

 
Fig. 1. Canó de reg TG101 BOX 

 

 6.4.2. Electrovàlvules 

 

Electrovàlvula P220 de 3” de connexió roscada, PN-16 construïda en niló 

reforçat amb fibra de vidre de qualitat industrial, suporta pressions de fins 

a 220 psi i inclou un regulador de caudal de 5 a 100 psi. 

 

 Fig. 2. Electrovàlvula 

 6.4.3. Grup de pressió 

 

El grup de pressió estarà format per : 

• 2 bombes multicel·lulars, tipus pou de 30 m3/h, cadascuna, a 70 m.c.a, 

potencia de 18,5 Kw. 
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• Material carcassa i eix en inoxidable, carret de bronze. 

• Cada electrovàlvula disposarà d’una camisa de refrigeració amb 

accessoris per fixar al sòl amb un tac químic. 

• Kit amb sonda de pressió, manòmetre, clau de tall i caldera de 8 litres. 

 

Quadre de regulació automàtica i contínua CR22, 0-2 SG, per dos bombes de 18,5 Kw 

cadascuna. Comptador horari de funcionament, filtres harmònics, sistema d’alternança. 

 

Cada bomba disposarà de fusible, contactors, magnetotèrmic, connexió a guardamotor, caixa 

de posició vertical en xapa d’acer, amb ventilació del tipus IP-54. 

 

 6.4.4. Quadre de control 

 

El sistema estarà automatitzat a través de un programador HUNTER SRC 601i amb les següents 

característiques tècniques: 

 

• Número d’estacions: 6 

• Duració de reg de cada estació que pot arribar d’1 a 99 minuts. 

• Inici de cada cicle. 4 al dia, per programa, permet fins a 12 diaris. 

• Programació de reg: 7 dies del calendari a partir d’un calendari de 365 

dies.  

• Entrada transformador de 230/110 VCA, 50/60 Hz 

• Bateria d’emergència mitjançant pila alcalina de 9V 

 

 
Fig. 3. Programador HUNTER SRC601i 

 

 

 

 



REMODELACIÓ DEL RECINTE ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES 
ANNEX 7: REG 

7 

 6.4.5. Dipòsit soterrat 

 

Per al subministrament d’aigua al sistema de reg està previst soterrar un dipòsit de fibra de 

vidre amb capacitat per a 15.000 litres darrere de la porteria nord-oest del camp de futbol. 

 

El dipòsit serà col·locat sobre un fosso de 4,50x6 metres tenint en compte una bona anivellació 

del fons de l’excavació. Sobre el fons de l’excavació es construirà una solera de formigó armat 

de 20 cm d’espessor ben anivellada. 

 

En el casos de dipòsits horitzontals, es col·locarà el dipòsit sobre una capa de 40 cm de formigó 

fresc col·locat sobre la solera. Un cop col·locat el dipòsit s’omplirà fins a un terç de la seva 

capacitat per a que el tanc d’aigua pugui desplaçar el formigó fresc cap als laterals. 

Finalment es fa el rebliment de l’excavació mitjançant sorra fina lliure de graves, pedres o 

cantells vius. 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

7.1. Equips i materials 

 

En el projecte s’especifiquen models dels equips principals que formen part de la instal·lació, els 

quals han sigut seleccionats, a nivell de projecte, en funció de les seves característiques 

tècniques, prestacions, dimensions, etc. 

 

L’acceptació dels equips equivalents corresponen a la Direcció Facultativa o Propietat, per el 

que el Contractista estarà obligat a col·locar les qualitats de garantia, en el cas de que les 

alternatives no siguin acceptades.  

 

La definició de cada partida o unitat de obra inclou tots els materials i treballs necessaris per 

executar-la en la seva totalitat, no acceptant a partides annexes de despeses auxiliars, ja que 

es consideren incloses a la unitat d’obra, així com la posada en servei per al seu correcte 

funcionament.  

 

7.2. Plànols executius de muntatge 

 

Adjudicada la instal·lació, el Contractista realitzarà el seu replanteig i facilitarà a la Direcció 

Facultativa els plànols “executius de detall” de la instal·lació, així com el planning de muntatge 

de els diferents elements que formin part.  
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En els plànols estaran reflectits tant els elements propis de la instal·lació com els treballs que 

hagin sigut realitzats per altres industrials (bancades, forats, etc.) 

 

7.3. Normes de muntatge i control de qualitat 

 

La instal·lació s’ajustarà als plànols constructius apropiats i es realitzarà seguint les practiques 

normals de bona execució i les especificacions de les empreses subministradores. 

 

Per a qualsevol modificació serà necessària la prèvia sol·licitud de permís a la Direcció 

Facultativa. Els materials que no compleixin les especificacions no seran utilitzats per el seu 

muntatge, havent-se de procedir a la seva substitució. 

 

Tots els materials han de ser de primera qualitat i normalitzats de fabricant de reconeguda 

garantia tècnica. 

 

Durant el transcurs de la obra es realitzaran, a més, controls d’execució i supervisió per part de 

la Direcció Facultativa, ajustant-se a les indicacions en projecte i/o replanteig. 

 

El Contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa les mostres i certificats dels 

materials que se li demanen, sobretot en el cas de propostes alternatives, podent ser 

rebutjades per la Direcció Facultativa, si a judici de aquesta no compleixen les característiques 

de qualitat exigibles. 

 

Durant tota la execució i al final de l’obra es faran els pertinents controls de qualitats. 

L’instal·lador haurà de comprovar la correcta execució dels treballs, relacionats amb les 

instal·lacions al seu càrrec, realitzats per tercers com bancades o estructures d’obra civil, 

instal·lació elèctrica, etc. 

 

7.4. Normes d'amidament 

 

Tots els preus unitaris continguts al projecte inclouen sempre el subministre, manipulació i 

utilització de tots els materials necessaris per a l’execució de les unitats d’obra definides, a 

menys que explícitament siguin exclosos alguns d’ells al pressupost. 

 

 

 

 

Així mateix, s’atendrà que tots els preus unitaris comprenen les despeses de maquinària, mà 

d’obra, elements, accessoris, suports, transports, medis d’elevació, eines, despeses generals i 
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tota classe d’operacions, directes i indirectes, necessàries per deixar les unitats d’obra 

terminades, provades i en disposició de marxa, d’acord a les condicions especificades al 

projecte. 

 

7.5. Garanties 

 

El termini de garantia serà el que es fixi en el moment de la contractació ( d’un any mínim), 

incloent materials i mà d’obra.  

 

S’entendrà com inici de garantia la data de recepció provisional de la instal·lació amb aprovació 

del seu correcte funcionament, i amb l’entrega per part de l’instal·lador de la següent 

documentació en la quantitat que sigui necessària: 

 

Plànols i esquemes actualitzats de la instal·lació (AS-BUILD) incloent les modificacions 

introduïdes en el transcurs de l’obra. 

Instruccions de servei i manteniment i relació de materials emprats i catàlegs. 

Documentació corresponent a legalitzacions i tràmits de visat i permisos 

Suport informàtic de plànols i esquemes. 

 

7.6. Límits del subministre 

 

En cada preu unitari dels diferents elements es consideren els següents límits de subministre: 

 

 7.6.1. Conceptes inclosos 

 

• Material, embalatge i transport a peu d’obra 

• Descàrrega i transport interior del material fins emplaçament definitiu, 

amb els medis necessaris. 

• Suports, muntatge, posada en marxa i probes. 

• Direcció tècnica de muntatge. 

• Replanteig de la instal·lació 

• Plànols i esquemes executius de detall (durant l’execució de l’obra). 

• Plànols i esquemes definitius (documentació final d’obra) 

• Instruccions de servei i manteniment (documentació final d’obra) 

• Retirada del material rebutjat i neteja del lloc de treball 

• Medis auxiliars necessaris emprats per a la correcta instal·lació del servei. 

• Assegurances 

• Pla de seguretat i salut 
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• Documentació necessària per a permisos i legalitzacions 

• Tots els enunciats i altres conceptes necessaris per al correcte 

funcionament de la instal·lació. 

• Legalització de la instal·lació, si es requereix. 

 

8. CÀLCULS HIDRÀULICS 

 

8.1. Dades de la instal·lació 

 

• Pressió disponible en escomesa: 75 m.c.a 

• Fluctuació de pressió en escomesa: 10% 

• Altura màxima pel que fa a  l’escomesa: 0,00 m 

• Temperatura de l’aigua freda: 12ºC 

• Viscositat cinemàtica de l’aigua freda: 1,16x10-6 m2/s 

 

8.2. Càlcul segons normes bàsiques 

 

 8.2.1. Depòsit 

 

Es preveu una densitat de reg de 1 L/m2. En configuració de 6 aspersors, amb boca de 24 mm, 

es pot cobrir tota la pista amb les següents característiques. 

 

• Radi que abasta un canó: 54,4 m 

• Pressió: 6,5 bars 

• Cabal per canó: 57 m3 / h. = 18,83 dm3/s 

 

Es determinaran els càlculs per a un reg en el qual actuaran els canons de un en un, per la qual 

cosa es necessita un cabal de 18,83 dm3/s. 

 

Per a una densitat de reg de 1 L/m2, necessitarem per al reg complet del camp: 

 

5.350	�� � 1	 
 ��⁄ � 5.350	
 � 5,35	��� 

 

Per tant, la gespa es considerarà regada en: 5.350 L / 18,83 L/s = 284,1 s = 6 min 

 

 

 8.2.2. Grup de pressió 
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El grup hidropneumàtic ve definit per: 

 

Cabal de la bomba : 30 m3 / h 

Pressió manomètrica de la bomba: 70 m.c.a. = 0,70 MPa 

 

El càlcul de la potencia de les bombes es basa en la següent formula: 

 

P�CV��	
�	�
 ���⁄ � � ����. �. �� � ���� ���⁄ �

75 � ρ
 

 

On: 

P: potencia 

Q: Cabal = 18,83 L/s 

Hm: alçada manomètrica = 70 m.c.a. 

Ŵ: pes específic de l’aigua = 1 kg/dm3 

Ƿ: rendiment = 0,75 

 

P�CV��	
!","�	�# $%&⁄ ��'(��.).*��!�+& ,�-⁄ �

'.�(,'.
� 23,45	CV  Per tant, s’instal·larà un equip de 25 CV. 

 

 8.2.3. Diàmetre de canonada. Càlcul per limitació de la velocitat 

 

Obtenim el diàmetre interior basant-nos en l’equació de la continuïtat d’un líquid, i fixant una 

velocitat d’hipòtesi compresa  de 2 m/s. Així, aplicarem la següent: 

 

V�
40001Q

π1D2
 

On: 

V = Velocitat de circulació de l’aigua (m/s) 

Q = Cabal màxim previsible (l/s) 

D = Diàmetre interior del tub elegit (mm) 

 

Donat que les bombes poden aportar un cabal màxim de 57 m3/h i limitem la velocitat a 2 m/s, 

és suficient una canonada de 90 mm per a l’abastament d’aigua a l’anell perimetral. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex es presenta la gespa artificial esportiva que s’instal�larà al terreny del joc 

del recinte esportiu del camp de futbol de les Oliveres, que donarà servei per un camp de futbol 

11 que podrà ser utilitzat també com 2 camps de futbol 7. 

 

La gesta artificial esportiva escollida es l’anomenada GS 65 PRO proveïda per la casa GOLF 

SHARK. 

 

 
Fig. 1. Detall del rotllo de gespa GS 65 PRO. 

 

La nova gespa artificial de última generació GS 65 PRO, te el certificat FIFA de 2 estrelles 

 

2. GENERALITATS 

 

Actualment, els operaris treballen manualment en la sembra de les lones i generalment el 

rendiment de col�locació es de uns mil metres quadrats diaris, pel que s'estima que en menys 

de dues setmanes poden tenir sembrat un camp amb les mides reglamentàries FIFA. 

 

La gespa artificial és un producte compost en la seva totalitat per materials sintètics. La seva 

utilització en determinades aplicacions permet arribar a i fins i tot millorar les prestacions 

brindades per la gespa natural. La composició de la fibra a utilitzar, la densitat i l'altura són 

algunes de les variables que li permeten a la gespa sintètica posseir una gran capacitat 

d'adaptació en distintes aplicacions. L'ocupació d'aquest producte en els últims anys ha 

demostrat un creixement considerable en tot el món, a causa de les seves múltiples 

adaptacions, tolerància a inclemències climàtiques i una notable resistència al pas del temps. 
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Els importants avanços en la investigació han permès a aquest paviment esportiu assolir gran 

protagonisme en l'esport. Les activitats esportives que han optat pel canvi a la gespa sintètica 

han assolit considerables millores en el rendiment dels seus practicants, a més de reduir el 

nombre de lesions produïdes pels desavantatges de la gespa natural.  

 

En els anys 90, la indústria de la gespa artificial va millorar la composició de la fibra i va 

incorporar la sorra guanyant altura i fermesa, donant-li al jugador major control i confort en el 

joc. Aquest fet, va fer que la instal�lació de camps per a futbol es veies afectada; no va ser, 

però, fins a finals dels anys 90, que es va produir el gran canvi donant-li a la gespa artificial una 

major altura i complementant-lo amb un compost granulós de cautxú. Amb aquestes 

modificacions, es va aconseguir un paviment esportiu que imita les qualitats de la gespa natural 

(inclòs les pot millorar).  

 

Efectivament, aquesta gespa sintètica permet als jugadors tenir bon suport, ja que els tacs 

penetren de forma satisfactòria a la moqueta. A major quantitat de gespa, menys estabilitat en 

el joc, perquè els jugadors tenen dificultats de suport. Amb el pas del temps, aquest fenomen 

augmenta: si la fibra de moqueta utilitzada és fibril�lada, la gespa es compacta i ofereix un 

aspecte similar al de formigó asfaltat.  

 

Es preveu la compra d’un format especial en la producció de gespa sintètica d'ús esportiu en 

rotllos de 5 m d'ample (quan la longitud convencional és de 4m); ja que això permet reduir en 

un 20% el nombre de juntes sobre la superfície de joc i, com a conseqüència, en un 20% el 

nombre de problemes.  

 

Fet que implica, al reduir el nombre de juntes, reduir els problemes de juntes. La disminució del 

nombre de punts de cosit i de junta és un dels factors de progrés essencial en l'augment de 

vida d'un terreny de joc de gespa sintètica.  

 

No obstant això, aquest tipus de gespa presenta alguns problemes: 

 

2.1 Desavantatges 

 

• La fibra tan recta i amb tan poca profunditat acabarà per tombar-se. Els grànuls de 

cautxú podran, en algun cas oposar-se a aquest fenomen, i el terreny serà 

practicable tan sol durant 3 o 4 anys. 

• Com tota gespa que posseeix fibra fibril�lada, les característiques inicials de joc 

només són respectades de 3 a 4 anys: això és degut al fet que la fibra fibril�lada 

aprisiona la barreja de cautxú i sorra donant l'efecte de formigó asfaltat, el que 

dificulta i fins i tot impedeix realitzar una adequada labor de manteniment. 
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Aquesta és la raó per la qual ha estat elaborada una gespa arrissada de fibra extrusionada, 

sorrenc, les qualitats del qual, tant des del punt de vista de joc com de resistència, són d'un alt 

nivell. L'altura de pèl d’aquesta gespa ha estat duta a 63 mm. La capacitat de farciment 

d’aquesta gespa és òptima i la barreja sorra/cautxú permet obtenir excel�lents resultats a nivell 

de tests acceleromètrics (desacceleració i velocitat de rebot). És més: com s’indica a l’inici de 

l’annex, aquesta gespa presenta en termes de rebot de pilota, de suport i rotació de peus, 

característiques molt similars als de la gespa natural. 

 

2.2 Avantatges 

 

• Permet obtenir les mateixes prestacions esportives que en un camp de gespa 

natural en bon estat, amb menor cost de manteniment (almenys un 90%). 

• No presenta risc algun d'abrasió ni de lesió per a l'esportista. Garanteix la 

uniformitat del seu comportament en tota la superfície de joc en qualsevol zona 

climàtica. 

• Permet utilitzar el calçat esportiu habitual amb qualsevol tipus de sola. 

• Permet jugar les 24 hores diàries, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. 

 

Altres aspectes a destacar seran: 

 

• Resistència a tracció: El sistema deu permetre un gir de la bota de futbol. 

Conforme a certs paràmetres, que asseguren l'absència de riscos per a les 

articulacions de l'esportista. 

• Rebot de la pilota: El rebot de la pilota deu ser regular i uniforme sobre tota la 

superfície del terreny de joc, en qualsevol condició climatològica. 

• Absorció d'impactes: L'absorció d'impactes i la restitució d'energia són estudiats 

per a aconseguir que la superfície sigui segura i d'altes prestacions esportives. 

• Rodament de la pilota: La pilota ha de rodar a la mateixa velocitat que en el millor 

camp de gespa natural. 

 

3. INSTAL�LACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL 

 

En aquest apartat es farà referència al procediment a seguir per a una correcta instal�lació del 

paviment esportiu al Recintes esportiu del camp de futbol de les Oliveres. Els passos a seguir 

son els següents: 
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Fig. 2 i 3. Estesa de rotllos transversalment al camp 

3.1 Inspecció de la superfície de instal�lació 

 

En primer lloc es realitza una inspecció visual de la superfície, comprovant que la planimetria i 

el drenatge siguin adequats i no existeixin zones amb depressions on es pugui acumular aigua, 

ni zones deteriorades. La planimetria màxima admissible serà de 3mm sota una regla de 3m, 

mesurada des de qualsevol punt i direcció d’un mateix pla.  

Feta aquesta comprovació, es realitza un escombrat i/o aspirat de la superfície, per eliminar 

qualsevol tipus d’objecte que pugui quedar sota els rotllos estesos i posteriorment puguin 

provocar deterioraments a la gespa. 

 

3.2 Estesa de rotllos 

 

Un cop netejada i comprovada la planimetria de la superfície base, es realitza l’estesa dels 

rotllos de gespa artificial. Els rotllos es col�locaran en sentit transversal del camp i començant 

per un dels gols, prenent com a referència la vorera o mur perimetral que delimita el camp. 

 

Un cop estès, es termina de col�locar a mà per a deixar-lo perfectament paral�lel a la vorera i 

evitant que quedin arrugues.  

 

 
Fig. 4 i 5. Col�locació dels rotllos a mà evitant la formació d’arrugues. 
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Fig. 6 i 7 Sanejament dels laterals dels rotllos ajustant-los a la canaleta. 

 
Fig. 7 i 8. Junta entre rotllos de gespa. Cal que la base estigui ben seca. 

Quan tenim el rotllo perfectament col�locat, es fa el sanejament dels laterals ajustant-los a les 

canaletes. 

 

Per als següents rotllos es pren com a referènciaen l’estesa el lateral del rotllo anterior. 

 

S’ajusten els laterals dels rotllos, sense col�locar-los “a testa”, deixant una junta de amplada 

similar a la galga del tufting del producte utilitzat i sempre <10 mm. Així es manté la distancia 

entre puntades en la zona d’unió de rotllos.  

 

3.3 Unió amb geotèxtil dels rotllos 

 

La unió entre rotllos es realitza utilitzant cinta geotèxtil i adhesiu bicomponent de poliuretà. 

S’obra en tota la longitud la junta entre rotllos, doblegant els laterals d’aquests, deixant a la 

vista un passadís de la base de suport de la gespa (en el nostre cas, una làmina drenant) de 

uns 50 cm d’amplada. Cal comprovar que la superfície base estigui totalment seca.  
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Fig. 9 i 10. Estesa de cola al geotéxtil. Col�locació dels rotllos en la posició final. 

Llavors, es fa l’extensió del rotllo de cinta geotèxtil en l’eix del passadís. Un cop estès, s’encola 

amb adhesiu de poliuretà i es torna a col�locar els rotllos de gespa en la seva posició (sobre la 

cinta geotèxtil encolada), tenint especial compte en mantenir una distancia de separació entre 

rotllos similar a la galga del túfting i menor que 10 mm. 

 

Tal i com es van desdoblant els rotllos de gespa sobre la cinta geotèxtil, es va trepitjant sobre 

la junta per aconseguir una adherència correcta. 

 

Finalment es passa un corró de pes, per aconseguir una unió perfecta. 

 

 
Fig. 11. Trepitjada de les juntes per aconseguir una millor adherència. 

 

3.4 Marcatge de les línies de joc 

 

El marcatge de les línies de joc es realitza un cop s’hagi comprovat que la unió dels rotllos 

estigui seca i obtenint llavors una superfície única de gespa artificial. 

 

Per a tenir la referència marcada s’utilitzen uns cordills de niló en els punts de referència. Un 

cop tenim les referències es realitza el tall de la línia on s’ha de col�locar la gespa de marcatge. 
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Fig. 12 i 13. Tall de la superfície on es col�locarà el marcatge. 

 
Fig. 16 i 17. Col�locació del marcatge sobre geotèxtil encolat 

Fig. 18. Trepitjada final per a una correcta unió 

 
Fig. 14 i 15. Buit de la zona destinada al marcatge 

  

Abans de començar el procés d’encolar, s’ha de comprovar que no estigui humida la capa base. 

Si no hi ha humitat, es realitza l’encolat d’un tram de cinta geotèxtil de igual longitud a la línia 

de marcatge a col�locar. La cinta geotèxtil encolada es col�loca centrada al buit obert i sobre 

aquesta es va pegant la línia de marcatge, de tal manera que quedi perfectament col�locada en 

el buit creat a la gespa. El procés a seguir és exactament igual al procés de unió entre rotllos de 

gespa. 
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Fig. 19 i 20. Estesa per tongades de 3m de sorra de sílice. 

 
Fig. 21. Estesa mitjançant moviments circulars. 

Fig. 22. Comprovació d’espessor de capa amb micròmetre de profunditat. 

3.5 Llastrat de sorra de sílice 

 

Desprès del marcatge de les línies de joc, es realitza el llastrat de sorra de sílice, de la superfície 

de gespa artificial instal�lada.La sorra de sílice és subministrada en saques big-bag. Es molt 

important que la sorra subministrada estigui emmagatzemada protegida al màxim de fonts de 

humitat, per a que en el moment de l’estesa estigui seca i afavoreixi una distribució homogènia 

de la mateixa.El procés a seguir és el següent: 

 

• Es realitza una distribució transversal dels fondos del camp en tongades de 3 m 

d’amplada utilitzar un cordill que servirà de guia a la màquina estenedora. 

• Un cop tenim la referència, la màquina comença a estendre la sorra de forma 

homogènia mitjançant moviments circulars fins a obtenir un espessor de sorra 

entre 13 i 15 mm ( es mesura l’espessor de la capa mitjançant un micròmetre de 

profunditat). 

 

 

 

Un cop realitzada la tongada, s’anirà repetint el procés per la totalitat de la superfície de gespa. 

Als punts on la màquina no pugui arribar, la distribució de sorra es farà a mà. 
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Fig. 23, 24 i 25. Estesa de cautxú en tongades de 3 m. 

 
Fig. 26, 27 i 28. Acabat final de la gespa amb raspalls 

3.6 Llastrat de cautxú 

 

Un cop aconseguida una capa regular i uniforme de sorra de sílice, es realitza el llastrat de 

cautxú. El procés és el següent: 

 

• Es realitza una distribució transversal dels fondos del camp en tongades de 3 m 

d’amplada utilitzar un cordill que servirà de guia a la màquina estenedora. 

• Un cop tenim la referència, la màquina comença a estendre el cautxú de forma 

homogènia mitjançant moviments circulars fins a obtenir un espessor de capa 

entre 23 i 25 mm ( es mesura l’espessor de la capa mitjançant un micròmetre de 

profunditat) 

 

 

Finalitzat el procés d’estesa de cautxú es realitza una revisió visual d’aquest, amb la finalitat de 

localitzar possibles zones on, en el procés de càrrega de la màquina, la carretó hagi aixafat 

massa la gespa (es fa una redistribució i sanejament a mà) 

 

Com a últim procés, per aconseguir un millor acabat i distribució, es passa a una certa velocitat 

una sèrie de raspalls realitzant tongades circulars, abastant tota la superfície del camp. 
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4. CARACTERÍSTIQUES DE LA SUPERFÍCIE ACABADA 

 

La superfície tindrà un bon comportament de la frenada al lliscament dels jugadors, així mateix, 

donarà una bona llibertat per als girs, un bon rebot de la pilota i una alta flexibilitat en les 

caigudes, però sense minorar la seguretat de la trepitjada i la estabilitat del jugador  

 

 
Fig. 29. Acabat final d’un camp de gespa artificial 

 

5. CRITERIS QUE GARANTEIXEN LA QUALITAT DE LA GESPA 

 

5.1 Decitex de cada filament 

 

A major Decitex, més resistència i menor desgast. A més, donarà major protecció contra els 

raigs ultraviolades. 

 

5.2 Existència de nervi central de mínim 200 micres 

 

El nervi central i la forma del filament són els que aporten la memòria de recuperació a la 

gespa. A major nervi central millor memòria de la gespa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Nervi central de les fibres 
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Fig. 32 i 33. Podem observar com en la gespa de les imatges presenta les fibres molt deteriorades i 
com ha perdut la memòria de recuperació, ja que la superfície de gespa es troba molt aixafada.

5.3 Test de resistència al desgast

 

Per a la homologació per part de la FIFA s’efectua un assaig de resistència al desgast anomenat 

Lisport, amb 10.000 cicles de pas

ús diari de 5 hores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Assaig Lisport
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. Gespa amb fil monofilament en forma de “doble S”, amb nervi central després de 10.000 cicles. 
Podem observar com les fibres 
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Fig. 32 i 33. Podem observar com en la gespa de les imatges presenta les fibres molt deteriorades i 
com ha perdut la memòria de recuperació, ja que la superfície de gespa es troba molt aixafada.

Test de resistència al desgast 

Per a la homologació per part de la FIFA s’efectua un assaig de resistència al desgast anomenat 

de pas, que és la similitud aproximada a una vida de 

Fig. 31. Assaig Lisport a un laboratori homologat per la FIFA 

Gespa amb fil monofilament en forma de “doble S”, amb nervi central després de 10.000 cicles. 
Podem observar com les fibres estan intactes i la memòria de la gespa es excel�lent.
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Fig. 32 i 33. Podem observar com en la gespa de les imatges presenta les fibres molt deteriorades i  

com ha perdut la memòria de recuperació, ja que la superfície de gespa es troba molt aixafada. 

Per a la homologació per part de la FIFA s’efectua un assaig de resistència al desgast anomenat 

a vida de 4 anys amb un 

Gespa amb fil monofilament en forma de “doble S”, amb nervi central després de 10.000 cicles. 
de la gespa es excel�lent. 
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6. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA GESPA 

 

 

ALTURA DEL CÉSPED (mm)

PUNTADAS (nº/m²)

63

9.000

CARACTERÍSTIQUES GESPA ARTIFICIAL

100

Fibrilated

11.000 Dtex

Polyolefins

ESTRUCTURA

GRUESO ( ? m)

215

Capa posterior de fieltro, estabilizado para UV

3/4”

1.365

CAPA SECUNDARIA

PESO (gms./m²)

CAPA PRIMARIA

35-40 

15

15

Según el esquema de la instalación

5

2.580

Latex: 1.000gr/sqm

DTEX

HILADO

ESPECIFICACIONES DE LA CAPA INFERIOR

ESPECIFICACIONES DEL CÉSPED ARTIFICIAL

PERMEABILIDAD

GRANULADO DE CAUCHO (kg/m²)

CUARZO (kg/m²)

LONGITUD DEL RO LLO

ANCHURA DEL ROLLO (m)

PESO TOTAL(gms./m²)

GAUGE

PESO DEL CÉSPED (gms./m²)

 PRODUCTO

PROCESO DE PRODUCCIÓN

CAMPO DE APLICACIÓN
ESPECIFICACIONES DE LA FIBRA

Fútbol

Tufting

GS 65 Pro
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del present annex es descriure les actuacions de condicionament a l’àmbit del 

projecte mitjançant diferents instal·lacions de mobiliari, tant esportiu com urbà, per aconseguir 

un recinte esportiu atractiu alhora que funcional. 

 

2. MOBILIARI ESPORTIU 

 

El mobiliari esportiu ha estat renovat totalment, ja que estava en un estat lamentable. A 

continuació s’esposa un llistat amb la totalitat dels productes instal·lats al recinte per facilitar la 

pràctica de l’esport. 

 

2.1. Banquetes 

 

Per a la pràctica del futbol 11, que es presenta com l’ús principal del recinte, s’instal·laran 2 

banquetes, concretament el següent model de la casa GALVAN SPORT: 

 

BANQUETA METÀL·LICA I METACRILAT, 6M 

Característiques: 

• Banqueta d’estructura metàl·lica d’acer galvanitzat, amb metacrilat transparent a la 

part superior i als laterals 

• Seients en material HPL fenòlic blanc inalterable i antivandàlic  

• Reposapeus en paviment de cautxú de 40 mm antilliscant. 

• Inclou sistema d’ancoratge al sòl antivolcada. 

Dimensions: 

• Llarg: 6 m. Alçada: 1,60 m. Amplada: 1,15 m. 

 

 
Fig. 1. Banqueta metàl·lica de GALVAN SPORT. 
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A més a més, per tal de poder donar suport a possibles partits als camps de futbol 7, s’han 

adquirit 4 models similars de 3m de llarg, que tenen com a base un sistema de rodes per 

poder-les transportar còmodament. 

 

2.2. Porteries 

 

2.2.1. Futbol 11 

 

Per a la pràctica del futbol 11, que es presenta com l’ús principal del recinte, s’instal·laran 2 

porteries d’alumini, concretament el següent model de la casa GALVAN SPORT: 

 

PORTERIA FUTBOL REGLAMENTÀRIES ALUMINI 

Característiques: 

• Joc de porteria de futbol reglamentàries en alumini, ancorat a terra. 

• D’acord amb la última normativa europea EN 748 (AENOR). 

• Secció ovalada de 120 x 100 mm. Amb ranura posterior per a la 

col·locació de les peces de plàstic que fixen les xarxes. 

• Pes 85 kg. Pes del joc de ancoratges 6 kg. 

Especejament: 

• 2 paquets de travessers de 7520 x 120 mm de diàmetre. 

• 2 paquets de pals de 3040 m x 240 mm de diàmetre. 

• 1 bony de orelles de 900 x 600 x 700 mm. 

• 1 bony d'ancoratges 30 x 30 x 50 cm. 

 

Cada porteria porta 37 ganxos de carril entre els dos pals i el travesser - 37 tirafons m 4,2 x 19 

per fixar el ganxo a la porteria - 2 "l" en alumini per unir els pals al travesser - 8 cargols allen 

avellana de m 8 x 30-4 cargols hexagonals m 10 x 20-4 platina si va amb orelles i 6 platina si 

van amb base d'5 cm x 1 cm per cargol m 10. 

 

 
Fig. 2. Porteria futbol reglamentaria en alumini de GALVAN SPORT. 
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2.2.2. Fútbol 7 

 

Per tal de donar suport a la possibilitat d’ús del recinte esportiu per a pràctica de futbol 7, s’han 

adquirit 4 porteries d’alumini amb base, per facilitar el transport, concretament el següent 

model de la casa GALVAN SPORT: 

 

PORTERIA FUTBOL (A-7) ALUMINI AMB BASE 

Característiques: 

• Joc de porteries. 

• D'alumini amb corba a 90º i base d'alumini a la part inferior 

• D’acord amb la última normativa europea EN 748 (AENOR). 

• Portàtils amb dues rodes per joc de porteries per al seu trasllat. Mesures 

de les porteries de 6 x 2 m. Fabricades en tub d'alumini de 90 mm. Amb 

ganxos per a la xarxa. Pes per joc amb base d'alumini 125 kg. 

• Pes per joc amb base metàl·lica 150 kg. 

Especejament: 

• 2 paquets de travessers de 6180 x 280 x 90 de diàmetre aproximat. 

• 2 paquets de pals de 2090 x 180 x 90 de diàmetre aproximat. 

• 1 paquets de bases de 6140 x 1500 x 100 d'alt x 50 de grossor 

aproximat. 

• 2 paquets de corbes de 2500 llarg x 950 alt x 660. 

• 1 paquet de xarxes 50 cm x 40 cm x 40 cm aproximat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Porteria futbol 7 reglamentaria en alumini amb base de GALVAN SPORT. 

 

2.3. Banderoles 

 

Per a la pràctica del futbol, tant 11 com 7, s’han adquirit 2 jocs de 4 banderoles de la casa 

RANKING: 
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Fig. 4. Banderoles tipus de RANKING. 

 

2.4. Marcador 

 

Amb l’objectiu d’equipar el recinte amb equipament actual, s’ha cregut convenient adquirir 2 

marcadors electrònics mòbils per donar suport als possibles actes esportius, aquests també son 

de la casa RANKING: 

 

 
Fig. 5. Marcador electrònic de RANKING. 

 

3. MOBILIARI URBÀ 

 

Es procedirà idènticament que amb el mobiliari esportiu, ja que es proposa una total renovació 

de tot el recinte esportiu. 

 

3.1. Els bancs i les cadires 

 

Es col·locaran 10 bancs i 14 cadires a l’àmbit del projecte. Aquestes pertanyen a la casa 

FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO, i són el model GOTEBORG. 
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Fig. 6. Banc i cadira model GOTEBORG de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO. 

 

3.2. Les papereres 

 

Es col·locaran 12 número de papereres a l’àmbit del projecte. Aquestes pertanyen a la casa 

FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO, i són el model RÚSTIC. 

 

 
Fig. 6. Paperera model RÚSTIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO. 

 

3.3. Les columnes 

 

Es col·locaran 14 número de columnes (exceptuant les de major entitat per il·luminar el camp 

de futbol) per il·luminar la resta de l’àmbit del projecte. Aquestes pertanyen a la casa 

FUNDICIÓN DUCTIL BENITO, i són el model RÚSTIC. 
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Fig. 6. Columna model RÚSTIC de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO. 

 

4. TANCAMENTS 

 

Amb la finalitat d’aconseguir un recinte més segur i de més qualitat, es reposaran dos 

tancaments: un quasi perimetral del terreny de joc mitjançant una barana i una malla de fons 

col·locada darrera la porteria Sud-oest. A més a més, s’instal·laran dos portes als accessos al 

recinte. 

 

4.1. Accessos 

 

4.1.1. Porta entrada rampa 

 

Per tal de regular l’accés al recinte esportiu, s’instal·larà una porta de doble fulla metàl·lica, 

amb la senyalització de gual. Ja que, a més de l’ús habitual per als usuaris, s’utilitzarà aquest 

accés, durant el període d’utilització del recinte, per l’entrada de vehicles, tant  sanitaris com de 

les companyies de serveis, en cas de ser necessari. 
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4.1.2. Porta entrada escales 

 

Al accés Sud del recinte, hi ha unes escales que comuniquen el carrer Font de l’Alzina amb al 

recinte; es preveu la col·locació a l’entrada del recinte d’una porta metàl·lica de doble fulla per 

als usuaris. 

 

 

4.2. Barana 

 

Es projecta una barana metàl·lica a la zona perimetral del terreny de joc, separada 1 m dels 

límits de la gespa. Aquest tancament estarà format per tubs d’acer galvanitzat de 50 mm de 

diàmetre amb muntants cada 2 metres. Els muntants aniran encastats al paviment de cautxú al 

perímetre del terreny de joc. 

 

 
Fig.9. Barana d’acer galvanitzat. 

   
Fig. 7 i 8. Portes d’accés al recinte. 
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4.3. Xarxa parapilotes 

 

Per tal d’evitar la caiguda de les pilotes fora del recinte esportiu, es reposarà l’antiga xarxa 

parapilotes, per tal d’evitar possibles incidents durant la pràctica dels partits de futbol, amb una 

xarxa en malla de niló de 3 mm i pas de malla de 50 mm, d'alçària 6 metres, amb pals d’acer 

galvanitzats de 80 mm de diàmetre. 

 

   
Fig.10. Xarxa parapilotes. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del present annex es descriure les diferents construccions modulars a l’àmbit del 

projecte per fer possible un recinte esportiu atractiu alhora que funcional. 

 

Donat l’alta qualitat i les infinites possibilitat d’acabats de les actuals construccions modulars, 

s’ha decidit utilitzar-les per a l’àmbit del projecte; ja que a més a més, estalvien temps, alhora 

que redueixen el pressupost. 

 

2. VESTUARIS 

 

S’ha dotat l’àmbit de l’obra, de 4 vestuaris prefabricats, que permeten la construcció en 2 

nivells, i que aporten una òptima solució al recinte esportiu, donat el reduït espai per les 

instal�lacions disponible, ja que es pot donar servei inclòs a 2 partits de futbol 7 alhora. 

 

S’opta per col�locar uns vestuaris de mides 5x10 m. 

 

3. BAR 

 

Per tal de donar servei als usuaris que diàriament visitaran el recinte esportiu, s’instal�larà un 

mòdul prefabricat, compleix amb escreix amb les necessitats previstes, ja que el seu 

equipament és molt complert. 

 

La mida prevista de la construcció prefabricada serà de 5x12,5 m. 

 

4. LAVABOS 

 

Igualment, s’ha estimat oportú la instal�lació de lavabos públics també de construcció modular, 

aliens als vestuaris, per oferir serveis als usuaris del recinte esportiu. 

 

Els lavabos destinats a ús públics tindran una mida de 5x7 m. 

 

5. CASETA 

 

Per últim, donat els diferents àmbits esportius del recinte, s’ha estimat oportú instal�lar un 

mòdul prefabricat per a poder tenir guardats i endreçats els diferents equipaments esportius, 

així com el material general del recinte i el particular de cada club. 

 

Aquesta, serà la més llarga, 5x15 m. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del present annex es descriure les actuacions de jardineria que es portaran a terme 

per aconseguir dotar al recinte d’un ambient agradable, sense influir en la funcionalitat. 

 

2. JARDINERIA 

 

Per l’enjardinament del camp s’ha seguit uns criteris estètics i d’adaptació del recinte esportiu 

del camp de futbol a l’entorn, intentant donar un aspecte agradable. 

 

Per tal d’aconseguir el principal objectiu, s’ha estimat oportú la plantació d’arbrat similar a 

l’autòcton de la zona; per tant, l’arbre significatiu del recinte serà la Olivera. A més a més, es 

preveu la possibilitat de plantar Acàcies, ja que es e l’arbre per excel·lència alhora de enjardinar 

zones públiques. 

 

2.1. Olivera 

 

L'olivera és un arbre de la família de les oleàcies originari de l'Àsia menor que es conrea des de 

l'antiguitat a tota la conca mediterrània. També es coneix amb els noms d'oliu i oliver i la 

varietat salvatge rep el nom d'olivera borda o ullastre. 

 

2.1.1. Estructura vegetativa 

 

És un arbre perenne amb la capacitat de viure i produir durant centenars d'anys. Té port mitjà: 

mesura entre 2 i 10 metres d'alçada (és un macrofaneròfit). 

 

Segueix una estructura vegetativa de corm formada per: arrel, tija (tronc) i fulles.  

 

La arrel, en els casos d'arbres nascuts de llavors, és axonomorfa i té caràcter pivotant, és a dir, 

que hi ha una arrel principal que sense ramificar-se penetra dins del terra. Quan l'arbre prové 

de l'arrelament d'estaquetes, en canvi, es formen un conjunt de rels secundàries. En ambdós 

casos i de manera continua, però, van creixent petites arrels que són les que més fàcilment 

absorbeixen els nutrients. La fondària a la qual arriba l’arrel depèn de l'estructura, la fertilitat i 

la humitat del terreny.  

 

El tronc és tortuós, gruixut i ramificat. L'escorça, en els exemplars joves, és llisa i amb tonalitats 

gris clares i, amb els anys, es fissura i s'enfosqueix. La fusta és dura. La capçada és arrodonida, 

atapeïda i irregular.  
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Les fulles són simples, coriàcies, lanceolades, tenen les vores enteres i l'àpex agut. Es disposen 

de manera oposada i són persistents, és a dir, que la fulla no cau habitualment fins passats dos 

o tres anys de la seva formació. La seva longitud varia entre els 3 i 8 cm i l'amplada entre 1 i 2 

cm. El pecíol és curt: fa uns 0'5 cm. L'anvers de la fulla és d'un color verd fosc amb una certa 

lluïssor a causa d'una cutícula que és poc permeable a l'aigua i és típica de les plantes que, com 

l'olivera, són xeròfiles. Al revers, en canvi, les fulles són de color verd-gris platejat a causa de la 

presència de nombrosos pèls tectors anomenats tricomes que recobreixen els estomes que 

només estan en aquesta banda inferior de la fulla i així eviten la pèrdua d'aigua. 

 

2.1.2. Parts reproductives 

 

Les flors de l'olivera comencen a florir a finals de març, però les flors vertaderes surten a l'abril 

o al maig. Són petites i actinomorfes amb simetria radiada. La corol·la és de color blanc o blanc 

groguenc amb quatre pètals soldats per la base, és a dir, és gamopètala. El calze és petit i 

format per 4 sèpals soldats (gamosèpal). L'androceu està format per dos estams soldats als 

pètals. El gineceu és bicarpel·lars, és a dir, format per dos carpels soldats que formen el pistil 

que està composat per un ovari súper, un estil curt i un estigma bilobulat i papil·lós. 

 

Les flors estan inserides en unes inflorescències paniculades petites i axil·lars que contenen de 

10 a 40 flors. Hi ha flors de dos tipus: les perfectes i les estaminíferes. Les flors perfectes són 

hermafrodites, és a dir, contenen els dos sexes i això queda clar per la presència d'estams i 

pistil ben desenvolupats. Les flors estaminíferes, com el seu nom indica, només tenen estams i 

per tant són flors masculines i seran capaces de produir fruit. Les flors estamníferes es troben a 

l'arbre en proporció variable i, en cas de forta secada, són les úniques que apareixen i, en 

aquest cas, no hi ha producció d'olives. 

 

La formació de les flors s'inicia a la tardor de l'any anterior a florir. 

 

2.1.3. El fruit 

 

El fruit de l'olivera és la oliva. El procés de pol·linització per permetre que les flors fructifiquin és 

similar al de qualsevol angiosperma: un dels dos gamets masculins del tub pol·línic s'uneix a 

l'òvul i l'altre als nuclis polars. També podem obtenir fruits per partenocàrpia, però en aquest 

cas, les olives, que s'han format sense un procés de fecundació de la flor, tenen una mida molt 

reduïda. Generalment, aquesta pol·linització és duta a terme pel vent ja que es tracta d'una 

planta anemòfila però de vegades els insectes també participen en aquest procés. 
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L'oliva és un fruit en drupa relativament petit i amb forma el·lipsoïdal o globosa més o menys 

simètrica. El seu color pot prendre diferents tonalitats que oscil·len de verd a vermell, però 

quan madura, es torna negre. Normalment mesura d'1 a 4 cm de longitud i de 0'6 a 2 cm de 

diàmetre, depenent de la varietat. Per exemple, són molt petites les olives de les varietats 

Arbequina i Koroneiki i són molt grans l'Ascolana i la Gordal. El fruit es divideix en endocarpi 

(pinyol), mesocarpi (polpa) i exocarpi (pell). L'endocarpi està format per una sola llavor dura i 

ovoide. L'emmagatzemament de l'oli es fa en les cèl·lules parenquimàtiques del mesocarpi. 

 

2.2. Acàcia (Mimosa blava) 

 

La acàcia és un dels arbres més habituals en la decoració de jardins i parcs. Existeixen 

nombroses varietats d’aquest arbre lleguminós i de fulla perenne, que es caracteritza per la 

seva frondositat, el seu espectacular colorit i les espines que envolten les seves branques. 

Precisament per les espines rep el nom d’acàcia: del grec prové la paraula ‘akis’, que significa 

punta. 

 

La mimosa blava, mimosa de fulla blava o mimosa de primavera (Acaciasaligna) és un petit 

arbre natiu d'Austràlia i distribuït en gran part del món. 

 

2.2.1. Descripció 

 

Arbre menut de fins a 8 metres d'alt, hàbit de creixement dens i desmaiat, de tronc curt. Com 

moltes altres espècies d'acàcies té fil·lodis en lloc de fulles veritables aquestes poden arribar a 

25 cm de llarg. A la base de cada fil·lodi hi ha un nectari que secreta un suc ensucrat que atrau 

les formigues que sembla que protegeixen la planta d'altres insectes menjadors de fulles. Les 

flors són esfèriques i grogues, apareixen al principi de la primavera. El fruit és un llegum. És 

una planta colonitzadora que al principi pot créixer un metre l'any. 

 

A la branques s’hi generen penjolls molt profusos de globus de groc intens que ofereixen 

preciosos quadres paisatgístics. Aquesta planta pertany a la família de les lleguminoses perquè 

produeixen llegums, de fins a 15 cm de longitud, rectes o lleugerament corbades. Els llegums 

solen estar molt apretats entre les llavors. 

 

3. FITXA ARBRAT 

 

A continuació s’adjunten les fitxes d’ambdós arbres: 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

S’adjunta a continuació el pla d’obra provisional de l’obra, on es marca el camí crític i la durada 

estimada de l’execució de l’obra. 
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1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

El projecte per al qual es realitza aquest estudi és “Remodelació del recinte esportiu del camp 

de futbol de les Oliveres”. 

 

El promotor del projecte i propietari de les instal·lacions és l’Ajuntament de Santa Coloma de 

Gramenet. 

 

La solució adoptada preveu canviar l’aspecte de tota aquesta zona en general, remodelant i 

passant el camp de sauló a gespa artificial. S’ha previst també una zona perimetral 

pavimentada amb cautxú i la resta del recinte amb formigó, d’aquesta manera es crearà un 

millor entorn, més estètic i agradable, i no es contaminarà amb sauló la zona de joc. 

 

La gespa artificial anirà col·locada sobre una subbase granular de tot-u artificial sobre el terreny 

existent prèviament compactat i anivellat. El sistema de reg serà completament automatitzat 

mitjançant la instal·lació de 6 canons de reg. 

 

2. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES 

 

Relació d’accions susceptibles de produir impactes en el medi: 

 

 FACTORS AMBIENTALS AFECTATS 

ACCIONS Hidrològic Atmosfèric Sonor Flora i 
fauna 

Socioeconò
mic Paisatge 

Ocupació del terreny      X 

Contractació de 
personal     X  

Tràfic de vehicles 
durant les obres 

 X X    

Excavació i anivellat de 
la caixa del camp  X     

Generació de residus    X  X 

Col·locació de gespa 
artificial    X  X 

Reg X      

Ús del nou camp   X  X  

 

3. CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES 

 

Els efectes de les diferents accions considerades que produeixen algun tipus d’impacte 

ambiental, es caracteritzen amb els següents conceptes que estableix la legislació, 

concretament el RD 1131/1988: 
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Així, pel que fa al grau d’alteració del medi natural, l’efecte pot ser: 

 

• Mínim: El que es produeix alterant de forma molt petita el medi. 

• Notable: El que es manifesta com una alteració important del medi. 

• Positiu: El que s’admet que genera efectes beneficiosos. 

• Negatiu: El que es manifesta com a pèrdua dels valors naturals del medi. 

 

Segons la forma en que la infraestructura incideix sobre el medi, l’efecte pot ser: 

 

• Directe: Aquell que la infraestructura provoca directament alterant el medi. 

• Indirecte: Aquell que es desencadena per la interdependència del medi respecte a la 

situació de la infraestructura. 

 

Segons el període de temps que tarda en manifestar-se un impacte en el medi, l’efecte pot ser: 

 

• Curt termini: Es considera un termini de temps d’un any. 

• Mig termini: Es considera un termini de menys de cinc anys. 

• Llarg termini: Es considera a partir de cinc anys. 

 

Segons el període de temps durant el qual el medi pateix l’alteració, l’efecte pot ser: 

 

• Permanent: Que suposa una alteració del medi perpètua en el temps. 

• Temporal: Que suposa una alteració que després d’un període de temps desapareix. 

• Periòdic: Que suposa una alteració reiterada i intermitent del medi. 

• Irregular: Que suposa una alteració certa, però la qual és imprevisible situar en el temps. 

 

Segons les característiques dels impactes respecte al seu possible tractament, l’efecte pot ser: 

 

• Reversible: Suposa que les condicions originals es restableixen passat un cert temps. 

• Irreversible: Es dóna si l’acció única dels processos naturals és incapaç de retornar les 

condicions a la situació inicial. 

• Recuperable: Quan es poden realitzar pràctiques o mesures correctores viables que 

minorin o anul·lin l’efecte de l’impacte, s’aconsegueixi o no assolir o millorar les 

condicions originals. 

• Irrecuperable: Suposa una alteració del medi que no és possible restaurar per l’acció 

natural o humana. 
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Segons el tipus de manifestació que s’observa en l’alteració originada en el medi, l’efecte pot 

ser: 

 

• Simple: Efecte que es manifesta en un sol dels components ambientals sense incidència 

en altres possibles a considerar. 

• Acumulatiu: Efecte que es manifesta de forma progressiva i en ordre creixent. 

• Sinèrgic: Efecte que produeix unes alteracions que indueixen a altres i s’acumulen. 

 

Seguint aquests criteris els impactes ambientals estudiats es caracteritzen de la següent 

manera: 

 

IMPACTE HIDROLÒGIC: mínim, negatiu, directe, a curt termini, permanent, irreversible i simple. 

 

Com a conseqüència del formigonat de superfícies, es poden veure afectades les possibles 

capes freàtiques inferiors, ja que, un cop realitzades les obres, la infiltració de l’aigua deixarà de 

fer-se de manera proporcional per tota la superfície i passarà a absorbir-se per zones molt més 

concretes. 

 

Pel que fa al sistema de reg proposat, aquest pot produir un augment del consum d’aigua. El 

reg en un camp de gespa artificial té una funció refrigerant, i es gasten aproximadament 22000 

litres d’aigua en cada cicle de reg, essent els regs proporcionals a l’ús de les instal·lacions. 

 

IMPACTE ATMOSFÈRIC: mínim, negatiu, directe, a curt termini, temporal, recuperable i simple. 

 

Durant les obres d’execució del projecte el trànsit de les zones annexes a les obres es veurà 

incrementat, sobretot durant les fases d’aportació de la subbase granular. Per tant cal 

considerar les emissions de CO2 de la maquinària i la producció de pols durant la fase 

d’excavació i anivellat del terreny de la caixa de camp. 

 

IMPACTE SONOR: notable, negatiu, indirecte, a curt termini, permanent, irreversible i simple. 

 

Aquest impacte es produirà en dues fases diferents, primerament en la fase d’obra el soroll es 

veurà incrementat degut al treball de la maquinària; més endavant, en la fase d’utilització del 

nou camp, es preveu un increment d’assistència a aquest, i per tant una certa repercussió en el 

nivell acústic. 

 

IMPACTE SOBRE LA FLORA I LA FAUNA: mínim, negatiu, indirecte, a curt termini, permanent, 

recuperable i simple. 
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La generació de residus durant la fase d’execució del projecte pot tenir un efecte negatiu en el 

mediambient. En aquest tipus d’obres els residus generats són del tipus següent: runes de 

demolicions en fonamentacions, restes de material plàstic (reg, sanejament,etc) i restes de 

ferralla (antigues porteries,baranes, etc.). 

 

Pel que fa a la col·locació de gespa artificial, es pot donar el cas que es produeixi confusió en 

petits animalons i insectes, que es veuen atrets per la presència d’una massa verda. 

 

Per altra banda la utilització de cautxú reciclat en el llastrat de la gespa representa un punt a 

favor del medi ambient. 

 

IMPACTE SOCIO-ECONÒMIC: notable, positiu, indirecte, a curt termini, permanent, irreversible i 

acumulatiu. 

 

Aquest tipus de projecte té un impacte socioeconòmic en fase d’execució, ja que implica la 

contractació de personal per a executar l’obra. Un cop aquesta està acabada es preveu un 

augment de la utilització de la zona esportiva en qüestió, tant pel que fa al nombre 

d’espectadors com al nombre de socis i abonats que es beneficiaran de les instal·lacions. 

 

IMPACTE PAISATGÍSTIC: notable, positiu, directe, a curt termini, permanent, irreversible i 

simple. 

 

Pel que fa a l’ocupació del territori, l’execució d’aquest projecte no té cap tipus d’efecte, ja que 

no s’ocupen terrenys annexes a la instal·lació ja existent. 

 

La col·locació de gespa artificial té un efecte positiu en el paisatge un cop acabades les obres, 

millorant les condicions estètiques de la zona, però al mateix temps pot tenir un efecte negatiu 

durant les obres si no es fa una gestió adequada dels residus generats. 

 

4. AVALUACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 

 

Els impactes es valoren quantitativament i qualitativament definint-ne la magnitud i classificant-

se d’acord amb el Real Decret 1131/1988 com: 

 

• Impacte ambiental compatible: Aquell impacte ambiental que no precisa de mesures de 

correcció per restablir la situació original una vegada realitzada l’obra. 

• Impacte ambiental moderat: Aquell que requereix un cert temps per restablir les 

condicions originals del medi. 
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• Impacte ambiental sever: Aquell que per a la recuperació de la situació original requereix 

unes mesures correctores. 

• Impacte ambiental crític: Aquell que produeix una pèrdua permanent de qualitat en el 

medi natural sense possibilitat de recuperació amb mesures correctores. 

 

 AVALUACIÓ 

IMPACTES Compatible Moderat Sever Crític 

Hidrològic  X   

Atmosfèric X    

Sonor  X   

Flora i fauna  X   

Socioeconòmic X    

Paisatgístic X    

 

L’impacte global del projecte es considera de magnitud positiva, ja que la valoració global és 

compatible i/o moderada, i per tant el projecte és realitzable. 

 

5. MESURES CORRECTORES 

 

Les mesures correctores es poden classificar com: 

 

• Mesures protectores: Són aquelles que eviten l’impacte. Es poden aplicar en fase d’obra o 

de projecte. 

• Mesures correctores o curatives: S’orienten a l’eliminació, reducció o modificació de 

l’efecte, i poden operar sobre causes o accions del projecte, processos productius o 

factors del medi. 

• Mesures compensatòries: S’utilitzen pels impactes inevitables que no admeten correcció, 

però si compensació, mitjançant altres efectes de signe positiu o compensacions 

econòmiques. 

 

A continuació es detallen les modificacions o incorporacions que s’han fet al projecte per tal 

d’evitar, reduir, modificar o compensar l’efecte del projecte en el medi ambient i adequar el 

projecte a les oportunitats que ofereix el medi per assegurar-ne l’èxit. 

 

Amb la intenció d’evitar, o si més no reduir, l’impacte atmosfèric, produït majoritàriament pels 

moviments de terra durant la fase d’obra, es preveuen regs periòdics de la zona per tal d’evitar 

l’aixecament de pols. 
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El lleuger augment en l’impacte sonor que es produirà per l’ús de les instal·lacions un cop 

finalitzades les obres, no admet cap tipus de correcció, però es veurà compensat per l’efecte 

positiu que tindrà a nivell socioeconòmic i paisatgístic. 

 

Pel que fa als efectes sobre la flora i la fauna i el paisatge, es farà una gestió adequada dels 

residus generats, eliminant-los de la zona d’actuació i transportant-los a l’abocador més pròxim. 

 

L’impacte socioeconòmic del projecte té una repercussió positiva, i per tant, no són necessàries 

cap tipus de mesures correctores en aquest aspecte. 

 

6. CONDUCTA MEDIAMBIENTAL 

 

Per tal de reduir el màxim possible l’impacte que produeix l’execució de les obres sobre el medi 

natural, es marcaran unes pautes que podríem esquematitzar de la següent manera: 

 

1. A la implantació de l’obra, es tindrà en compte, entre altres, l’abocament d’aigües 

sanitàries de les instal·lacions per tal d’evitar l’afecció al terreny natural i l’afecció al medi 

socioeconòmic. 

2. Tots els materials necessaris per la realització de l’obra, seran transportats amb cura i 

emmagatzemats amb ordre. L’emmagatzematge de productes líquids especials (gasoil, 

etc. ) es farà de manera que en cas de vessament accidental els fluids no afectin al sòl. 

3. Els sobrants orgànics i assimilables als residus domèstics se separen en contenidors 

específics seguint els criteris de classificació del municipi (orgànic, vidre, paper, plàstics, 

etc.). 

4. Els residus especials seran emmagatzemats junts i correctament etiquetats i tapats en un 

lloc específic per acollir-los, amb terra impermeabilitzant i protegits de la pluja i els cops. 

5. Durant el moviment de terres, es tindrà cura en la generació de pols durant l’excavació i 

la circulació de maquinària per l’obra, i, per tant, es regarà el terreny per tal que la pols 

generada sigui la menys possible. Pel que fa referència a la maquinària, a més a més 

tindrem en compte l’afecció al sòl, i els abocaments al sòl d’olis i greixos. Per tal d’evitar 

aquests es realitzarà el manteniment de la maquinària subcontractada, aquesta prohibirà 

el seu manteniment dins l’obra. 

6. Tenint en compte que en aquesta obra s’ha de fer ús de formigó, s’establirà que la neteja 

de canaletes de les cisternes de formigó es realitzarà en un contenidor destinat per a dit 

procés. 

7. Es certificarà que els residus han estat abocats en dipòsits controlats. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte d’aquest annex és establir el procediment a seguir per al control i la gestió dels 

residus i per evitar desviacions dels requisits legals i dels objectius definits. 

 

2. DEFINICIONS 

 

• Productor: Qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeix residus (a 

l’obra, seria el promotor). 

• Posseïdor: Productor de residus o a persona física o jurídica que els tingui en possessió 

(a l’obra, seria el constructor). 

• Transport: Operació o conjunt d’operacions que permeten la recollida i el trasllat dels 

residus. Ha de ser fet per una empresa autoritzada. 

• Gestor: Persona física o jurídica, que desenvolupa activitats d’emmagatzematge, 

valorització, tractament i/o disposició del rebuig de residus, ja siguin propis o de tercers. 

• Valorització: Tot procés que permet l’aprofitament dels recursos continguts en els residus 

sense posar en perill al salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar 

perjudicis al medi ambient. 

 

3. RESPONSABILITATS 

 

El responsable de Qualitat i Medi Ambient és el responsable de gestionar els residus. 

 

4. MÈTODE OPERATIU 

 

El responsable de gestionar els residus ha de: 

 

• Facilitar als Caps d’obra la localització de gestors autoritzats. 

• Coordinar juntament amb el Cap d’obra les operacions de destria per a les diferents 

obres. 

• Ajudar als Caps d’obra en la identificació de materials posteriorment reutilitzables. 

• Mantenir les comunicacions amb l’Agència de Residus de Catalunya (sol·licitar, si escau, 

autorització per a conservar els residus especials un temps superior a 6 mesos). 
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4.1. Previsió de residus 

 

El Cap d’obra fa una previsió de les operacions de destria de residus, abans d’iniciar-se 

l’execució de l’obra. Consulta el document de previsió de residus, si està inclòs en el projecte, i 

en fa la previsió en funció de l’espai disponible. 

 

Sempre que sigui possible, i econòmicament viable, el Cap d’obra proposa canvis i modificacions 

del projecte amb la finalitat de reduir la quantitat de residus generats. 

 

Així mateix analitza la possibilitat d’utilitzar materials reciclats procedents de la mateixa obra: 

reblerts drenats, modificació de pendents, morters o formigons de baixa qualitat, etc. 

 

4.2. Gestor de residus 

 

Prioritza, sempre que sigui econòmicament viable, valoritzar els residus i que utilitzar com a 

últim recurs la deposició de residus en un abocador. 

 

4.3. Implantació de l’obra 

 

En la implantació de l’obra el Cap d’obra estableix, sempre que segui possible, una zona per als 

contenidors, de manera que els residus quedin protegits de les adversitats meteorològiques; 

també fa una previsió del nombre de contenidors que necessitarà en cada fase de l’obra. 

 

Si s’han de realitzar moviments de terres es planifica els llocs d’aplec de les terres sobrants i es 

proposa, sempre que les terres siguin aptes, la reutilització en obres properes. 

 

Com a mínim es disposa de tres contenidors: 

• un per a residus banals. 

• un per a residus petris. 

• un per a residus especials 

 

A banda, del de recollida de l’aigua de neteja de les canaletes de la formigonera. 

 

4.4. Residus especials 

 

Els residus especials són aquells que contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o que provoquen reaccions nocives amb contacte amb altres materials. La seva 

identificació es realitza amb els següents pictogrames: 
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D’acord amb la norma d’emmagatzematge de residus, els contenidors de residus especials han 

de dur una etiqueta identificativa per a cadascun dels residus que contingui. Aquesta etiqueta 

inclou la següent informació: 

 

• identificació del posseïdor. 

• codi CER de residus. 

• data inicial d’emmagatzematge del residu. 

• informació o pictograma. 

 

Cal, però, vigilar que els residus dipositats en una mateix contenidor no interactuïn entre ells. 

 

Els contenidors per a residus especials s’haurien de col·locar en una zona on no estiguin en 

contacte directe amb el terra i s’han de prendre mesures par a prevenir els vessaments 

accidentals. 

 

Els residus especials no es poden emmagatzemar a l’obra per un període superior a 6 mesos (a 

no ser que es demani autorització formal a l’Agència de Residus de Catalunya). 

 

El “Registre de residus” identifica la data en què es comencen a generar aquest tipus de residus 

i la data de cessió. 

 

Cal demanar el gestor de residus el justificant de destí final per a tots aquells residus especials. 

 

Per a la retirada i transport d’amiant en la fase de demolició, el cap d’obra contracta una 

empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA)i demana el certificat 

corresponent. 
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Així mateix, es fa un seguiment especial amb aquells residus que tenen l’etiqueta de perillosos 

per al medi ambient, com ara: PCB i PCT, piles, fluorescents, etc. Aquest seguiment especial 

consisteix, per exemple, en assegurar-se que l’albarà especifica el nom/codi dels residus lliurats 

al gestor autoritzat. 

 

Els envasos buits dels aerosols es dipositen a les oficines, en capses de cartró. 

 

El Responsable de manteniment sol·licita, al taller que s’encarrega de realitzar el manteniment 

de maquinària, el corresponent certificat conforme s’han gestionat els olis usats de la 

maquinària amb un gestor autoritzat. 

 

4.5. Residus no especials 

 

Sempre que es generi una quantitat important de residus i es disposi d’espai per 

emmagatzemar-los s’estableixen contenidors de recollida selectiva, a fi i efecte de valoritzar-los: 

 

• Metalls 

• Plàstics 

• Guix 

• Fusta 

 

Un cop planificades totes les accions s’acaba de completar la “llista de residus” en la qual 

indiquem els residus classificats segons els codis del Catàleg Europeu de Residus, les 

operacions que es realitzaran posteriorment, així com els gestors autoritzats amb els seus 

corresponents codis i els transportistes amb els quals treballarem. 

 

4.6. Gestió de residus. 

 

Els proveïdors gestionen els residus que ells han generat (envasos de pintures, olis, ...). A tal 

efecte s’inclou una clàusula en el contracte/comanda de servei on s’indica aquesta 

circumstància i on es requereix el certificat conforme han estat gestionats per un gestor 

autoritzat. 

 

El material excedent de l’execució de l’obra no es considera com a residu sinó que es porta a 

una altre obra per la seva reutilització. 

 

Quant als residus generats per l’empresa, el gestor lliura els comprovants, segons la seva 

classificació, tal i com indica el Manual de Gestió de Residus industrial de Catalunya. 
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A partir d’aquest comprovants, el responsable de Qualitat i Medi Ambient omple el registre de 

residus generats i al final de l’obra el fa signar al productor, al transportista i al gestor. 

 

Així mateix, demana al gestor de residus un certificat amb la quantitat i tipus de residus lliurats, 

que es presenta a l’Ajuntament un mes després d’haver finalitzat l’obra, i que coincideix amb les 

dades que figuren en el registre de residus generats. 

 

Aquestes quantitats s’utilitzen per completar la Declaració anual de residus que s’ha de 

presentar abans del final del tercer trimestre de l’any d’acord amb el Decret 93/99. 

 

5. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

 

• Residus petris: 

o Formigó 

o Maons 

o Materials ceràmics 

o Terres i pedres 

o Guix 

o Paviments 

o Aglomerats asfàltics i barreges de terra i asphalt 

 

• Residus banals: 

o Cables 

o Envasos i embalatges de vidre, plàstic o metalls 

o Fibra i llana de vidre i de roca 

o Llots de perforació 

o Llots de tall de productes minerals 

o Plàstics 

o Pols d’extintors 

o Residus de construcció i demolició sense substàncies tòxiques o perilloses 

o Restes metàl·liques 

o Vidre 

o Restes de fustes, aglomerats, etc.., no tractats a pressió amb substàncies tòxiques 

o Restes vegetals 

o Paper i cartró 

o Elements i materials de fixació: productes de soldadura 

o Pneumàtics usats 
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• Residus especials: 

o Amiant 

o Bateries 

o Envasos i embalatges bruts de residus especials o substàncies perilloses 

o Equips de refrigeració que continguin carburants clorofluorocarburs 

o Fusta: laminada-encolada o tractada 

o Materials per a juntes: màstics a base de betums i amiants 

o Olis hidràulics, lubricants, líquids de fre usats. 

o Pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, àcids, bases, anticorrosius, 

desencofrant. 
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1. MEMÒRIA 

 

1.1. Objecte del pla de seguretat i salut 

 

Aquest Pla de Seguretat i Salut estableix, durant l’execuciód’aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals als que estan sotmesos els 

treballadors en el desenvolupament de la seva activitat en l’obra. També es contemplen en 

aquest Pla de Seguretat i Salut els possibles riscos induïts a tercers, i amb especial atenció en 

els riscos induïts en el trànsit usuari de les vies confrontants com a conseqüència de l’execució 

de les obres. Amb aquesta finalitat, en el present Pla de Seguretat i Salut es recullen les 

mesures preventives que hauran d’adaptar-se per evitar aquests riscos, així com els punts que 

ha de tenir en compte l’encarregat de Seguretat i Salut per dur a terme les seves obligacions en 

el camp de la prevenció de riscos professionals i riscos a tercers. De la mateixa manera, es 

facilita el desenvolupament de les previsions en matèria de prevenció de riscos laborals, 

conforme a les directrius del Comitè de Seguretat i Salut legalment constituït i sota la supervisió 

del personal acreditat del departament competent de l’administració i del personal afecte a la 

direcció facultativa de les obres. 

 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat en funció del procés de construcció de l’obra i de 

les possibles incidències que puguin sorgir al llarg de la mateixa, prèvia aprovació expressa del 

coordinador de Seguretat i Salut de l’obra en fase d’execució. 

 

Per tant a aquest document haurà de complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 

31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

1.2. Descripció de l’obra 

 

1.2.1. Tipus d’obra 

 

Les obres consisteixen en la remodelació del recinte esportiu, que tenen com a objecte principal 

la col·locació de gespa artificial al camp de futbol, en una zona on actualment es troba l’antic 

recinte esportiu (per enderrocar). Es projecta un sistema de reg per la perfecta conservació de 

la gespa, recollida i aprofitament d’aigües pluvials i una millora dels entorns i accessos.  

 

Finalment, es preveu instal·lar l’equipament esportiu necessari per a la pràctica de futbol 11 i 

futbol 7 al recinte esportiu de les Oliveres. 

 

Les obres consten de diferents actuacions: 
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• Treballs previs. 

• Moviments de terres. 

• Formació de la caixa de paviment. 

• Xarxa de drenatge. 

• Xarxa de reg. 

• Paviment de gespa artificial. 

• Zona perimetral i tancaments. 

• Equipament esportiu 

 

1.2.2. Emplaçament 

 

L’obra està situada alacarretera Font de l’Alzina, número 97. 

 

1.2.3. Climatologia 

 

El clima és temperat, amb tendència a la sequedat, tot i la humitat ambiental. Les temperatures 

són una mica més baixes que a Barcelona, fins i tot amb alguna gelada a l'hivern. Tant enun 

cas com en l’altre es prendran les mesures necessàries per a escollir adequadament les 

proteccionspersonals i maquinaria adequada. 

 

1.2.4. Dades dels intervinents 

 

L’autor del projecte: Javier Talavera Murillo. 

Titulació/ns: Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (ETOP). 

 

El Redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut ésJavier Talavera Murillo. 

Titulació/ns: Enginyer Tècnic d’Obres Públiques (ETOP). 

 

1.2.5. Duració de l’obra 

 

El termini d’execució de les obres és de CINC mesos (5), segons figura en el Planning de 

treballs idependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els 

imprevistos queper causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar. 
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1.2.6. Interferències i serveis afectats 

 

• Afectacions al trànsit rodat i transeünts: 

No es preveu l’afecció del trànsit ja que l’obra quedarà en un recinte tancat, només hi haurà 

pas de camions en algun moment de la jornada laboral. Per tant, es preveu la col·locació de 

senyals d’advertència “d’Entrada i Sortidade camions” al carrer d’accés al camp (carretera Font 

de l’Alzina). 

 

L’obra quedarà totalment delimitada i tancada amb tanques tipus RIVISA amb cartells de 

PROHIBIT ELPAS A PERSONES ALIENES A L’OBRA, per tal d’evitar riscos a terceres persones i 

evitar l’entradad’aquestes a l’obra. 

 

• Afectacions a vivendes i/o instal·lacions industrials: 

No hi hauran afectacions a vivendes ni a instal·lacions industrials, ja que es tracta d’un recinte 

esportiu delimitat i tancat.  Igualment, la remodelació del recinte no afectarà el transcurs 

normal de cap d’aquestes. 

 

• Afectacions a serveis: 

Es pot donar l’afectació d’algun servei existent durant l’execució de les obres. Es procurarà 

causar lesmínimes molèsties als usuaris del mateix. 

 

1.2.7. Personal previst 

 

• Efectius previsibles en total: 

Es preveu un nombre màxim de 15 treballadors, podent assolir-ne temporalment una 

xifralleugerament superior d’operaris degut a subcontractes i ampliació de personal en funció 

del transcurs de les obres i el temps disponible per a les mateixes. 

 

• Horaris d’obra: 

L’horari previst a l’obra és de 8h a 13h i de 14h30’ a 18h. 

 

1.2.8. Pressupost 

 

• Pressupost D´Execució Material d’Obra: 

El Pressupost d´Execució Material de l’obra puja a la quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-UN MIL 

CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (821.525,77 €.-). 
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• Pressupost D´Execució Material de Seguretat i Salut 

El pressupost Execució Material de Seguretat i Salut puja a la quantitat de DEU MIL NOU-CENT 

TRENTA-SIS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (10.936,70 €.-). 

 

1.2.9. Responsables d’obra 

 

Delegat de l’Obra 

Cap d’Obra 

Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra 

Encarregat d’obra 

 

1.3. Mesures d’higiene, seguretat i auxili 

 

Caldrà complir les disposicions mínimes del RD 486/1997 del 14 d’abril.  

 

1.3.1. Condicions generals d’accés 

 

L’accés a l’obra amb qualsevol tipus de vehicle no presenta cap dificultat. 

 

1.3.2. Disposicions en matèria d’auxili i l’evacuació de persones a obra 

 

A l’obra es penjaran: 

• Cartells del telèfons d’emergència a recórrer en cas d’auxili o accident. 

• Plànols de situació dels Centres Assistencials i/o hospitals més propers 

perquè, en casd’accident, es traslladi a l’accidentat en la major brevetat 

possible. 

 

Material mèdic disponible a l’obra: 

• A l’obra es disposarà d’una farmaciola complerta d’obra, guardada en el 

mòdul prefabricat per aoficina i magatzem d’obra. En el cas que no sigui 

necessari habilitar cap mòdul per a oficina omagatzem d’obra, la farmaciola 

es trobarà guardada a la furgoneta de l’encarregat d’obra. 

• La farmaciola d’obra disposarà en el seu interior del material mínim suficient 

per realitzar un primerauxili al treballador accidentat, tirant aquells materials 

i medicaments de difícil ús per personal nosanitari. 
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En aquesta obra, el contingut mínim de la farmaciola que estarà a l’obra serà el següent: una 

ampolla d’aigua oxigenada, una ampolla d’alcohol de 96º, una ampolla de tintura de iode, una 

caixa de gassa estèril, una caixa de cotó hidròfil estèril, un rotlle d’esparadrap, una caixa de 

tiretes, una bossa per aigua o gel, uns guants esterilitzats, una caixa d’analgèsics i pomada 

antiinflamatòria pels cops. 

• Aquesta farmaciola serà revisada periòdicament i es reposarà tot el material 

que hagi estat utilitzat o no es trobi en bones condicions d’ús. 

 

Mesures per assegurar el trasllat de accidentats als centre mèdics: 

• S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 

quals s’hauran detraslladar els accidentats. Es disposarà a l'obra i en lloc ben 

visible, d'una llista amb els telèfons iadreces dels centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, etc. per garantir el ràpid trasllat delspossibles 

accidentats, tal i com es mostra a continuació: 

 

DIRECTORI DE TELÈFONS D’EMERGÈNCIA: 

OBRA: REMODELACIÓ DEL RECINTE ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES. 

DIRECCIÓ:Carretera Font de l’Alzina, 97. 

POBLACIÓ:Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) 

 

AMBULÀNCIES (urgències):061 

BOMBERS: 080 

CENTRES HOSPITALARIS: 

 

CAP SINGUERLÍN 

C. de Santiago Rusiñol, 64 

08924 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 

93 468 58 00 

 

HOSPITAL ESPERIT SANT 

Av. Mossèn Pons i Rabadà, s/n  

08923 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 

93 386 96 48 

 

Policia Nacional: 091 

Mossos d’Escuadra: 088 

COORDINACIÓ D’EMERGÈNCIES: 112 
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PLA D’EVACUACIÓ EN CAS D’ACCIDENT: 

• En cas d’accident greu trucar urgentment l’ambulància. 

• Indicar clarament la direcció exacta de l’obra. 

• Acudir al punt fixat i esperar l’ambulància per guiar-la fins el lloc de 

l’accident. 

• No moure el ferit fins que arribi l’assistència. 

• No entorpir el treball dels sanitaris, ajudant-los seguint les seves indicacions 

si és necessari. 

 

1.3.3. Mesures d’higiene 

 

• Instal·lacions d’obra: 

En cas que ho exigeixi la seguretat o la salut dels treballadors, particularment a causa del tipus 

d‘activitat o del nombre de treballadors, i per motius d’allunyament de l’obra, els treballadors 

han depoder disposar de locals de descans, serveis higiènics, vestidor, menjadors, i , si s’escau, 

de localsd’allotjament de fàcil accés. 

 

En aquesta obra es creu necessari la instal·lació de barraques pròpies d’obra. Es col·locarà una 

barraca que servirà com a magatzem d’obra, els serveis pels treballadors (wàter i pica), una 

nevera, i una taula per servei d’oficina.  

 

• Magatzem d’acopis: 

S’ubicarà una zona d’aplec de material que serà al inici de la rampa d’accés al recinte esportiu. 

 

Caldrà vigilar l’emmagatzematge correcte, de manera que no es produeixin desploms per 

desequilibri ovibracions. Cal evitar la proximitat d’un compressor o un grup electrogen. 

 

En el cas que les fustes hagin sigut utilitzades i, abans d’aplegar-les, cal treure totes les puntes. 

Esmanipularan fent servir calçat de seguretat, casc i guants de cuir. 

 

• Neteja dels llocs de treball / recollida de residus en contenidors: 

Els residus generats a les obres es classificaran en especials i noespecials, atenent a la 

perillositat dels seus components i al que diu el Catàleg Europeu de Residus(CER). 

 

Els residus són segregats a l’obra mateixa, mitjançant contenidors, apilaments separats o 

altresmitjans, de manera que s'hi identifiqui clarament el tipus de residu. 
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Pel que fa als residus especials, tòxics i perillosos, no podran ser emmagatzemats més de 6 

mesos. Peraquest motiu, aquest tipus de residus han de venir etiquetats de manera que quedi 

claramentidentificada la data del seu emmagatzematge. 

 

En acabar la jornada laboral, els treballadors hauran de recollir tots aquells materials que 

puguin serperillosos, i posar-los en un lloc ben senyalitzat. Per altra banda, un cop finalitzi 

l’obra o cada cop quees cregui convenient, els residus en qüestió són retirats per gestors 

autoritzats, els quals seran elsencarregats d'assegurar-ne la gestió òptima: valorització, 

reutilització, deposició controlada,tractament, etc. 

 

L’empresa que ha generat els residus, serà sempre la responsable final dela seva correcta 

gestió. Per aquesta raó s’assegurarà que els gestors contractats estiguin inscrits en elRegistre 

General de Gestors de Residus de Catalunya i que en la retirada dels residus, segons latipologia 

i quantitat, es puguin generar els documents següents: 

• Fitxes d'acceptació. 

• Fulls de seguiment. 

• Fulls de seguiment itinerant. 

• Justificant de recepció del residu. 

 

També s’assegurarà, en funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, que els 

vehiclesestiguin autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

 

1.3.4. Instal·lacions contra incendis 

 

Les causes que provoquen l’aparició d’un incendi en una obra en construcció són l’existència de 

fontsd’ignició (fogueres, brasers, soldadures, connexions elèctriques, cigarretes, etc.) juntament 

amb unasubstància combustible. 

 

Per això, es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de la instal·lació elèctrica provisional, 

aixícom el correcte apilament de substàncies combustibles. 

 

Els mitjans d’extinció seran els següents: extintors portàtils, els de CO2 per líquids inflamables i 

quadreselèctrics, i els de pols en els mòduls destinats a magatzem de material i en totes les 

màquines i vehiclesd’obra. 

 

Així mateix, considerem que ha de tenir-se en compte altres mitjans d’extinció tals com aigua, 

sorra, ieines d’ús comú (pics, pales, etc) 
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Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles; d’aquí la importància de l’ordre i la neteja. 

 

Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, 

caminsd’evacuació, etc. 

 

Totes aquestes mesures, s’han considerat perquè el personal apagui el foc en la fase inicial, si 

éspossible, o disminueixin els efectes fins a l’arribada dels bombers, els quals, seran avisats 

sempreimmediatament. 

 

• Actuacions contra incendis 

En cas que a l’obra es produeixi un incendi s’haurà d’actuar de la següent forma: 

1. Allunyar o impedir l’accés els vianants i/o vehicles. 

2. Bombers (Emergències Bombers 085). 

3. Agents de trànsit. 

4. Intentar apagar l’incendi amb els extintors. 

5. Responsable del Medi Ambient. 

6. Descripció detallada de l’incendi en el registre MA-PR 6.6/R1. 

7. Anotació de l’incendi el registre MA-PR 6.6/R2. 

 

1.4. Senyalització provisional de l’obra 

 

La senyalització provisional de les obres es farà en conformitat amb la Norma de Carreteres 8.3-

I.C. deSenyalització d’Obres i al Manual d’Exemples de Senyalització d’Obres del Ministeri de 

Foment. 

 

En l’apartat 2 (plànols) es veuran les senyals definides a partir de la instrucció esmentada 

anteriorment. 

 

1.5. Anàlisi i prevenció de riscos professionals 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a 

l'annexIV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 

particulars dediferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant 

tot el procésd'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-ne d'adoptar en cada moment la postura més adient pel 

treball quees realitzi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors(reparació, manteniment...). 

 

S’analitzen i enumeren els riscos primerament en funció de les unitats constructives que 

intervenen a l’obra i, en segon lloc, en funció de la maquinària que està prevista a l’obra, fent 

esment en primerlloc de Mesures Generals de Protecció Col·lectiva. Aquestes són mesures 

preventives de caire general,aplicables en la quasi totalitat de les obres i que minimitzen 

considerablement els riscos generals a l’obra. 

 

MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 

� Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feinesi 

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 

del'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 

idescàrrega en llocs perillosos. 

� Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

�  Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

� Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 

� Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

� Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

� Comprovació de l'adequació de les 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. 

� Prèvia a la contractació d’empreses per a la realització de diferents treballs a 

l’obra,l’empresa contractista principal, podrà sol·licitar: 

1. Certificat de cotització a la Seguretat Social, models TC-1 i TC-2 del mesanterior a la 

contractació. 

2. Certificat dels reconeixements mèdics efectuats als treballadors queestaran a l’obra. 

3. El permís de conduir corresponent dels maquinistes que estaran a l’obra. 

 

MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

� Utilització de roba de treball. 
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� Utilització de casc homologat, quan es determini que existeix risc de caiguda d’objecteso 

cops al cap. 

� Utilització de calçat de seguretat, amb puntera reforçada si cal, quan es determini el 

riscde caiguda d’objectes als peus. 

� Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius 

iminimitzar el risc de talls i punxades. 

� Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

� Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

 

MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

� Estarà prohibit el pas dins de l’obra a tota persona aliena a la mateixa. Amb 

aquestafinalitat estarà adequadament senyalitzat i balisat, impedint el pas, si s’escau 

ambtanques. 

� Tota persona, siguin treballadors o visitants, disposaran de cascs de seguretat 

d’úsobligatori en aquelles zones on existeixi risc de caiguda d’objectes. 

� Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. En cas que el tancament envaeixi 

lacalçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament 

had'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 

ambels vials exteriors. 

 

1.5.1. Anàlisi i prevenció de riscos per unitats constructives d’obra. 

1.5.1.1. Enderroc mecànic 

 

1. DEFINICIÓ 

Treball de tirar a terra un edifici o element constructiu utilitzant maquinària del 

tipuscarregadora d’empenta, retroexcavadora i giratòria com les utilitzades pel moviment 

deterres i camió per a l’evacuació de la runa. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guía d’Avaluació de 

Riscos del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la quals’obté la 

valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la gravetat i probabilitatassignada 

(mètode Marí). 

 

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no 

exhaustiva, es descriuen: 
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- Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions. 

- La gravetat i probabilitat assignades. 

- La valoració que se’n deriva. 

- Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar. 

 

Riscos Gravetat Probabilit
at 

ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·lectiv
es EPI’s 

Caiguda de persones a 
diferentnivell (en sortir 
de la cabina de 
lamàquina, en 
comprovar l’edifici 
aenderrocar) 

GREU POSSIBLE MIG Tanca 
Calçat i 

casc 

Caiguda de persones 
al mateix nivell. LLEU PROBABLE MIG Tanca i ordre i neteja. Calçat i 

casc 
Caiguda d’objectes o 
elements 
permanipulació. 

LLEU INEVITABLE ALT Cabina i tanca. Calçat i 
guants 

Caiguda d’objectes o 
elementsdespresos. GREU INEVITABLE MOLT ALT Tanca i cabina. Calçat i 

casc 
Trepitjades sobre 
objectes oelements. LLEU PROBABLE MIG Tanca i ordre i neteja. Calçat 

Cops contra objectes o 
elementsimmòbils. 

LLEU POSSIBLE BAIX  
Calçat, 
casc i 

guants. 

Talls i cops per 
objectes o eines. LLEU POSSIBLE BAIX  

Guants, 
calçat i 
casc 

Projecció de fragments 
o partícules. GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina 

Ulleres i 
casc 

Atrapaments per o 
entre objectes o 
elements. 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat i 
guants 

Atrapaments per 
bolcada de màquines 
o vehicles. 

MOLT 
GREU POSSIBLE ALT Botzina, cabina i tanca Calçat i 

casc 

Sobreesforços. GREU PROBABLE ALT  Faixa 

Contactes tèrmics 
(cremades). LLEU POSSIBLE BAIX 

Aïllamenttèrmic i 
allunyament 

Guants 
roba de 
treball i 
calçat 

Atropellaments, cops i 
xocs amb o contra 
vehicles. 

MOLTGRE
U POSSIBLE ALT 

Botzina, 
tancaisenyalització. 

Calçat 
iarmilla 

Exposició a pols i 
contaminantsquímics 
(inhalació). 

LLEU INEVITABLE ALT Cabina Mascaret
a 

Exposició a soroll 
(Leqd> 90 dB(A)o Pic 
> 140 dB., segons 
RD1316/89) 
(maquinària 
d’enderrocs). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina allunyament i 
manteniment 

Protector
s 

auditius 

Exposició a vibracions 
(maquinàriad’enderroc
s). 

GREU PROBABLE ALT Seients amb esmortidor Faixa 
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3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- L’ordre i neteja són bàsics per evitar gran part dels riscos existents en una obra. 

- A la maquinària, botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció. 

- Tanca metàl·lica i senyalització indicant les zones de pas, riscos, etc. 

- L’aïllament tèrmic dels focus de calor de la maquinària evita el possible contacte ambparts 

calentes de la mateixa. 

- L’allunyament dels focus calents, és la millor solució per evitar el contacte amb elsmateixos. 

- El manteniment de la maquinària contribueix de manera positiva a la disminució delsoroll 

general per la mateixa a més d’allargar la vida útil de la mateixa. 

- Per tal d’evitar gran part de les vibració rebudes pel conductor de la maquinària s’aconsella 

que aquesta disposi de seients amb esmorteïdor. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Faixa dorsolumbar. 

- Casc de seguretat. 

- Calcat de seguretat. 

- Guants contra les agressions mecàniques. 

- Equip de protecció respiratòria (mascareta). 

- Protecció auditiva. 

- Armilla retrorreflectant. 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Roba de treball. 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

A. Prèviament a l’enderroc amb màquines: 

- Els treballadors rebran formació i informació sobre els riscos relacionats amb els treballsa 

realitzar i sobre les mesures preventives a adoptar per tal de realitzar-los de formasegura. 

- El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessióde la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de lesrevisions en 

el llibre de manteniment. 

- Quan l’estructura a enderrocar limiti amb vies públiques, o hi hagi o pugui haver-hiintromissió 

de tercers, s’envoltarà l’edifici o element constructiu a enderrocar amb unatanca contínua en tot 

el seu perímetre. Aquesta tanca tindrà una alçada no inferior a 2m. 

- Sempre que s’obstaculitzi el pas de persones o vehicles, la tanca s’il·luminarà amb llum 

vermelles, cada 10 m. de longitud i a les cantonades. 

- Les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat han de restar anul·lades i fora de servei. 
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- En cas que passessin línies elèctriques per la façana que alimentessin altres zones, seràla 

companyia subministradora l’encarregada de retirar-les. 

- Les escomeses de clavegueram es taparan per evitar males olors, emanacions de gasos i 

accés de rosegadors. 

- Les canonades, dipòsits d’aigua i combustible es deixaran buits. Els dipòsits decombustible no 

es trossejaran degut al risc d’explosió dels gasos que pugin teniracumulats en el seu interior. 

- Els serveis públics com els telèfons, instal·lació d’aigua i gas, clavegueram, 

enllumenat,semàfors, boques de rec, hidrants, arbres o qualsevol element d’ús o fluït públic, 

seranprotegits adequadament. 

- L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja). 

B. Durant l’enderroc amb màquines: 

- En l’enderroc amb carregadora, l’alçada de l’obra serà com a màxim 2/3 de l’alçada delbraç de 

la màquina. La distància entre el front de la demolició i la zona de càrrega sobreel camió serà 

de 8 m. com a mínim. 

 

- En enderrocs amb retroexcavadora o giratòria, l’alçada a enderrocar ha de ser com amàxim, 

igual a la del braç. La distància de seguretat entre la màquina i el front de l’obra,serà com a 

mínim, igual a la longitud del braç. 

- En els treballs d’enderroc només hi serà el conductor de la màquina i els altrestreballadors 

estaran a un mínim de 5 m. de distància, sempre que aquesta distànciapermeti les correctes 

indicacions de l’operari al conductor de la màquina. 

- En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguretat entre la maquinàriai els 

cables de 5 metres. 

- Si es troben serveis no anul·lats, es paralitzarà l’enderroc en aquest punt i es comunicaràa la 

Direcció Tècnica. 

- Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als 

seients existents dins la mateixa. 

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles de transport per sobre de la càrrega màximaadmissible 

dels mateixos. 

- Si l’enderroc es troba en una zona amb un elevat trànsit exterior, a l’entrada de l’obra 

s’establirà un torn d’un operari senyalitzador per guiar l’entrada i sortida de camions 

i,especialment, en els casos en que es fa necessari l’aturada del trànsit. Aquest operarihaurà 

d’anar amb els senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria” i dotat d’una armilla 

retrorreflectant de malla lleugera. 

- Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari 

Equivalent (Leqd) resultant de la seva utilització superi el 90 dB (A) o el nivell Pic sigui superior 

als 140 dB. 
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C. Després de l’enderroc amb màquines: 

- Es deixaran convenientment protegits i senyalitzats, els tancaments, els foratsd’arquetes, els 

pous, les conduccions, les proteccions etc. 

- S’ha de deixar el solar net i sense runa, per poder iniciar els treballs de construcció delnou 

edifici. 

 

1.5.1.2. Excavació de rases 

 

1. DEFINICIÓ 

Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert. El seuàmbit 

d’aplicació és per aquelles excavacions mecàniques o manuals sense límit de longitudamplada 

inferior a 2 m i profunditat inferior a 7 m. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Aquesta avaluació s’ha fet en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (a l’interior de la rasa). GREU PROBABLE ALT Tanca ipassarel·les. Calçat icasc. 

Caiguda de persones al 
mateixnivell (terreny lliscadís, 
etc.). 

LLEU PROBABLE MIG  Calçat, casc 
ibotesimp. 

Caiguda d’objectes o elements 
despresos (falta de cohesió 
delterreny, treballs en la 
mateixa vertical sense 
protecció). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT Tanca 
iapuntalaments. Calçat icasc. 

Trepitjades sobre objectes 
oelements. LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat. 

Cops contra objectes o 
elements immòbils. LLEU PROBABLE MIG  Calçat, casc 

iguants. 
Cops contra objectes o 
elements mòbils de màquines. GREU POSSIBLE MIG  Calçat,casc 

iguants. 
Atrapaments per o entre 
objectes o elements 
(maquinària, sobrecàrrega 
terreny, alteracions de 
l’estabilitat del terreny, etc.). 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat,casc i 
guants. 

Atrapaments per bolcada 
demàquines o vehicles. 

MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina,cabina, 
tancai topalls. 

Calçat icasc. 

Sobreesforços GREU PROBABLE ALT  Faixa. 

Contactes tèrmics (cremades). LLEU POSSIBLE BAIX  
Calçat,guant

s iroba 
detreball. 

Accidents causats per éssers 
vius (rosegadors, rèptils, etc.). LLEU POSSIBLE BAIX Cabina. 

Calçat,guant
s iroba 

detreball. 
Atropellaments, cops i xocs 
amb ocontra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT 

Botzina, tancai 
topalls. 

Calçat 
iarmilla. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Exposició a pols i contaminants 
químics (inhalació). LLEU INEVITABLE ALT Cabina. Mascareta 

Exposició a sorolls. GREU PROBABLE ALT Cabina. Protectorsau
ditius. 

Exposició a vibracions. GREU PROBABLE ALT  
Faixa 

icanelleres 
Exposició a radiacions no 
ionitzants (radiació solar, 
soldadura, etc.). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Roba 
detreball 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la maquinària utilitzada en 

l’execució de les rases. 

- Tanca metàl·lica. 

- Passarel·les de seguretat amb baranes pel pas per sobre de rases. 

- Apuntalaments i/o blindatges metàl·lics per a la contenció de terres en els casos que sigui 

necessari. 

- Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Faixa dorsolumbar. 

- Casc de seguretat. 

- Calçat de seguretat (per llocs secs). 

- Guants contra les agressions mecàniques (tipus americà). 

- Protecció auditiva. 

- Canelleres (durant la utilització de martells pneumàtics). 

- Armilla retrorreflectant. 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

Prèviament a l’excavació de la rasa: 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors. 

- S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran el seus possibles 

desperfectes. 

- En obertura de rases en via pública i sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles 

a prop de la vorera del tall, es col·locaran tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada 

deu metres amb punts de llum. 

- En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de 

vehicles. 
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- Es disposarà d’informació prèvia a l’excavació de les rases dels serveis i instal·lacionsexistents, 

preveient la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectats (líniaelèctrica subterrània, 

conduccions de gas o d’aigua, telefonia, clavegueram). 

- El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessióde la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibre de 

manteniment. 

 

Durant l’excavació de les rases: 

- En cas que no hi hagi entibació, l’excavació de les rases s’executarà amb una inclinacióde 

talús provisional adequades a les característiques del terreny, tenint que considerarperillosa tota 

excavació el pendent de la qual sigui superior al seu talús natural. 

- Donat a que els terrenys es disgreguen i poden perdre la seva cohesió sota l’acció 

delselements atmosfèrics com ara la humitat, sequedat, gel o desgel, donant lloc 

aenfonsaments, es recomanable calcular amb amplis marges de seguretat el pendent delstalls. 

- A les excavacions de rases es podran fer servir bermes escalonades, amb altiplans nomenors 

de 0,65m i contra altiplans no majors de 1,30m en talls atalussats del terrenyamb angle entre 

60º i 90º per a una alçada màxima admissible en funció del pesespecífic aparent del terreny i 

de la simple resistència del mateix. 

- Si es fan servir talussos més accentuats que l’adequat a les característiques del terreny obé es 

porten a terme mitjançant bermes que no reuneixen les condicions indicades, es disposarà 

d’una entibació que per la seva forma, materials empleats i seccions d’aquestsofereixen 

absoluta seguretat, d’acord amb les característiques del terreny. 

- La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de larasa, 

suposant que el terreny sigui suficientment estable i sense sol·licitacions de vials ofonaments, 

no serà superior a 1,30 m. 

- Si la profunditat és superior a 1,30 m. caldrà optar per l’execució de talussos de pendent 

màxima, a través d’estrebaments o apuntalaments, seguint les indicacions delCoordinador de 

Seguretat o de la Direcció Facultativa. 

- No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguintreballant 

a una profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

- En rases de profunditat major de 1,30 m. sempre que hi hagi operaris treballant al seuinterior, 

es mantindrà un altre de guàrdia a l’exterior que pugui actuar com el seuajudant en el treball i 

cridar l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situaciód’emergència. 

- S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que 

emprin. 

- S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors o 

altreselements del mateix, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a 

lasuspensió de conduccions ni càrregues. 
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- En general, els estrebaments o part d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin ideixin 

de tenir utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals dela part inferior 

del tall. 

- Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat, haurà de tenir, a intervals regulars,les 

escales necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuacióràpida en el 

cas de perill. Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil,ultrapassant el nivell del 

terra en 1 m., com a mínim. 

- Si la profunditat d’una rasa és igual o superior a 2 m., el perímetre de la coronació 

del’excavació ha d’estar protegit per mitjà de baranes reglamentàries a una distància mínima de 

1 m. 

- Per contra, si l’alçada de la rasa és inferior a 2 metres, el perímetre de coronació del’excavació 

estarà protegit per elements de senyalització i delimitació com ara: mallataronja, cinta 

reflectant d’abalisament, tanques mòbils tipus ajuntament, etc. 

- És recomanable que les rases tinguin un sòcol de 15 cm. d’alçada per evitar caigudes 

d’objectes a l’interior. 

- L’aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30 m.,es 

disposaran a distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. A més, ésimprescindible que la 

maquinària respecti les distàncies de seguretat a les vores de lesrases. 

- Els passos per sobre de les rases s’han de realitzar per passarel·les d’amplada mínima de60 

cm. i amb una barana de 90 cm. d’alçada, en cas que les rases superin els 2 m. Deprofunditat. 

- Per garantir la sortida dels treballadors cap a zones segures degut a esfondraments 

delterreny, s’han de preveure vies segures per entrar i sortir de l’excavació. 

- Si els treballadors necessiten il·luminació, aquesta es garantirà mitjançant torretesaïllades 

amb presa de terra, disposant els elements d’il·luminació portàtil ambalimentació de 24 V. 

- No es tolerarà sota cap concepte el soscavat del talús o parament. 

- El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 

- En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatamentl’eixugada 

corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

- Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora i a 

unadistància inferior a 5 m. 

- En acabar els treballs cal deixar el tall net, endreçat i protegit. 

 

1.5.1.3. Estesa i piconat de terres (terraplenat) 

 

1. DEFINICIÓ 

Tasca consistent en l’estesa de terres per tongades procedents de la pròpia excavació o 

d’aportació i que són compactades per tal d’aconseguir la densitat definida en el projecte. 
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2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guía d’Avaluació de 

Riscos del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la 

valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la gravetat i probabilitat assignada 

(mètode Marí). 

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no 

exhaustiva, es descriuen: 

- Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions. 

- La gravetat i probabilitat assignades. 

- La valoració que se’n deriva. 

- Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar. 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (treballs propers a vores 
d’excavació, reomplert de 
trasdós de murs de contenció). 

GREU POSSIBLE MIG Tanca. Calçat icasc. 

Caiguda de persones al mateix 
nivell (terreny lliscadís, 
materials/einesemmagatzemad
es de forma inadequada). 

LLEU PROBABLE MIG  
Calçat i casci 
botes imp. 

Caiguda d’objectes o elements 
permanipulació. 

LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat 
iguants. 

Caiguda d’objectes o 
elementsdespresos 
(esllavissades de terres no 
coherents, etc.) 

GREU INEVITABLE MOLT ALT Tanca. Calçat icasc. 

Trepitjades sobre objectes 
oelements. LLEU PROBABLE MIG  Calçat. 

Cops contra objectes o 
elements immòbils. GREU POSSIBLE MIG  Calçat, casci 

guants. 
Projecció de fragments o 
partícules. GREU PROBABLE ALT  Calçat, casc i 

guants. 
Atrapaments per bolcada 
demàquines o vehicles. 

MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina,cabina 
itanca. 

Calçat icasc. 

Sobreesforços GREU PROBABLE ALT  Faixa. 

Contactes tèrmics (cremades) LLEU POSSIBLE BAIX  
Guants,calça
t i roba de 

treball 

Accidents causats per éssers 
vius. 

LLEU POSSIBLE BAIX Cabina. 
Calçat, roba 
de treball 
iguants. 

Atropellaments, cops i xocs 
amb o contra vehicles (que 
proporcionen elmaterial). 

MOLTGREU PROBABLE MOLT ALT Botzina itanca. Calçat 
iarmilla 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- A la màquina utilitzada en el moviment de terres, es disposarà de botzina automàtica de 

marxa enrere i llum rotatiu taronja de senyalització. 

- Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat. 

- Tanca metàl·lica. 

- Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de camió. 
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- Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux. 

- Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i 

perfils IPN 100 clavats al terreny. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVUAL (EPI’S) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Faixa dorsolumbar 

- Casc de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques 

- Calçat de seguretat / Calçat impermeable de goma o material plàstic (per a llocs molls) 

- Protecció auditiva 

- Armilla retroreflectant 

 

5. ALTRES MESURES PREVENTIVES 

Prèviament a l’explanació: 

Els treballadors rebran formació i informació sobre riscos relacionats amb els treballs a realitzar 

i sobre les mesures preventives a adoptar per tal de realitzar-los de forma segura. 

 

Aquests treballs s’hauran de realitzar sempre amb un mínim de dues persones a l’hora que es 

vigilaran mútuament. 

S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisarà per a la reparació de 

possibles desperfectes. 

 

El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 

 

Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant registrats els resultats de les revisions en 

el llibre de manteniment. 

 

S’establiran zones de maniobra, espera i estacionament de màquines i vehicles. 

 

L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja) 

 

Durant l’estesa i el piconat: 

Abans d’iniciar el treball es verificaran els controls i nivells dels vehicles i maquines, i abans 

d’abandonar-los, el bloqueig de seguretat. 

 

Quan l’execució del terraplenat requereixi la retirada d’arbres, tant per mitjans mecànics com 

manuals, s’acotarà l’àrea que pugui ésser afectada per la caiguda d’aquests. 
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S’han de prohibit els treballs a la proximitat de pals elèctrics la sensibilitat dels quals no restin 

garantides abans de l’inici de les tasques 

 

Amb la fi de no provocar desnivells que puguin originar caigudes, el reomplert o estesa de 

terres progressarà per igual en tots els punts de treball. 

 

Els desnivells se superaran de front i no lateralment, cosa que donaria lloc a la bolcada de la 

màquina. 

 

Per a no provocar trencaments en les possibles conduccions soterrades, s’extremaran les 

precaucions en les maniobres de reomplert. 

 

En vores amb estructures de contenció, la compactació es realitzarà amb compactadores de 

manipulació manual 

 

Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als 

seients existents dins la mateixa 

 

Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior a 5 metres (com a regla general) al 

voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. 

 

Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i les caixes de camió per evitar la 

generació de pols. 

 

Sempre que sigui possible, estaran diferenciats els accessos per a màquines i persones. 

 

Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari 

Equivalent resultant de la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui superior als 

140. 

 

En cas d’existir rampes en l’estesa terres, tindran una amplada mínima de 4,5 m. i una pendent 

d’un 12% en trams rectes i d’un 8% en corbes. Aquestes rampes quedaran degudament 

senyalitzades i delimitades amb elements de senyalització a partir dels dos metres de desnivell. 

 

Aquelles zones d’accés habilitades per l’entrada i sortida de camions a l’obra seran senyalitzades 

a la via pública amb el cartell de “ATENCIO ENTRADA I SORTIDA DE CAMIONS” per tal d’indicar 

les possibles afectacions amb el trànsit rodat de la via pública. 
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1.5.1.4. Soleres i paviments de formigó 

 

1. DEFINICIÓ. 

Revestiment de sòls naturals a l’exterior i/o interior de l’edifici amb capa resistent de formigó, 

en massa o amb un lleuger armat amb malla electrosoldada, la superfície superior de la qual 

quedarà vista o rebrà un revestiment. Inclou un emmacat de grava sobre la base de terreny 

compactada, col·locació d’una làmina impermeable, malla electrosoldada i formigó. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS. 

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode adoptat permet valorar cadascun dels 

riscos considerats a partir de la gravetat i probabilitat assignada en cada cas. 

 

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no 

exhaustiva, es descriuen: 

- Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions. 

- La gravetat i probabilitat assignades. 

- La valoració que se’n deriva. 

- Possibles mesures preventives a adoptar. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·
lectives EPI’s 

Caiguda de persones al mateix 
nivell(terreny lliscadís, 
materials/einesemmagatzemad
es de forma inadequada, 
treballs sobre la 
mallaelectrosoldada, empenta 
de la mànega de formigó). 

LLEU PROBABLE MIG  Calçat i casc. 

Caiguda d’objectes o elements 
per manipulació (eines 
manuals, mallaelectrosoldada, 
etc.). 

LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat iguants. 

Trepitjades sobre objectes o 
elements(restes d’armadures). LLEU INEVITABLE ALT  Calçat. 

Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat, casc 

iguants. 
Projecció de fragments o 
partícules(esquitxades de 
morter). 

GREU POSSIBLE MIG  Ulleres. 

Atrapaments per o entre 
objectes oelements 
(piconadora de 
granota,formigonera, etc.). 

GREU POSSIBLE MIG  
Calçat, casc 

iguants. 

Atrapaments per bolcada de 
màquineso vehicles. 

MOLTGREU POSSIBLE ALT  Calçat i casc. 

Sobreesforços. GREU POSSIBLE MIG  Faixa. 

Contactes tèrmics (cremades). LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat,guants i 
roba de treball. 

Contactes elèctrics directes 
ambelements o parts actives 
accessibles. 

MOLTGREU POSSIBLE ALT  
Posta a terra i 
relésdiferencial

s. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·
lectives EPI’s 

Contactes elèctrics indirectes 
ambelements en tensió per 
fallidad’aïllament. 

GREU POSSIBLE MIG  
Posta a terrai 

relésdiferencial
s. 

Contactes amb substàncies 
càustiqueso corrosives 
(contacte amb ciment). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT  Guants imp. i 
botes imp. 

Atropellaments, cops i xocs 
amb ocontra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina itanca. Calçat iarmilla. 

Exposició a vibracions 
(vibracions en especial de la 
piconadora i vibrador). 

GREU POSSIBLE MIG  Faixa 
icanelleres 

 

Pel que fa al soroll, es considera que el nivell continu diari equivalent (LAeqd) és manifestament 

inferior a 80 dB (A) i en cap moment se superen els 140 dB de nivell de pic. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES. 

- Botzina automàtica de marxa enrere de la maquinària. 

- Tanques metàl·liques. 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s). 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Faixa antivibracions. 

- Casc de seguretat. 

- Calçat de seguretat. 

- Guants contra les agressions mecàniques (manipulació de càrregues). 

- Armilla amb bandes retroreflectant. 

- Ulleres de protecció. 

- Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè). 

- Canelleres (treballs amb piconadora de granota). 

 

5. ALTRES MESURES PREVENTIVES. 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors. 

- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes dematerials 

(retalls de malla electrosoldada, etc.) i d’eines. 

- En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran baranes tubularsamb 

barra superior a 90 cm, barra intermitja i entornpeus de 15 cm d’alçada. 

- S’evitarà la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses, acotant les àreesde 

treball. 

- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a50 

Km/h; en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines que es puguindesprendre. 

- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament 

elèctric(vibradors) es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un 

interruptordiferencial, amb la seva corresponent presa de terra. 
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- Es prohibeix transportar personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superiorals 

seients existents a la mateixa. 

- Diàriament es revisarà l’estat dels aparells d’elevació i cada 3 mesos es farà una revisiótotal 

dels mateixos. 

- L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred ipluja). 

 

En els treballs d’estesa i piconat de la grava: 

- Els desnivells (rampes de garatges) se superaran de front i no lateralment, cosa quedonaria 

lloc a la bolcada. 

- S’extremaran les precaucions en les maniobres de piconat, per a no provocartrencaments en 

les possibles conduccions soterrades. 

- En vores amb estructures de contenció, la compactació es realitzarà amb compactadoresde 

manipulació manual. 

- Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior a 5 m (com a regla general)al 

voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. 

- S’acotarà la zona d’acció de cada màquina en el seu tall. Sempre que un vehicle omàquina 

parat iniciï un moviment imprevist, ho anunciarà amb un senyal acústic. Quan sigui marxa 

enrere i el conductor no disposi de visibilitat, estarà auxiliat per un altreoperari a l’exterior del 

vehicle. S’extremaran aquestes mesures quan el vehicle omàquina canviï el tall o es creuin 

itineraris. 

 

En els treballs de col·locació de la malla electrosoldada: 

- Les armadures es penjaran pel seu transport mitjançant eslingues ben enllaçades iproveïdes 

de ganxos amb pestells de seguretat. 

- La ferralla muntada es col·locarà en els llocs designats a tal efecte, separats de la zonade 

muntatge. 

 

En els treballs de formigonat i vibrat de la solera o paviment de formigó: 

- En treballs de formigonat en llocs propers a desnivells, es col·locaran topalls de limitacióde 

recorregut. Tanmateix, és aconsellable que un operari indiqui la maniobrad’apropament al 

desnivell. 

- Els treballs de formigonat es realitzaran amb el número just de persones, col·locant elcanaló 

de forma que no colpegi als treballadors. 

- Es prohibirà el pas per les zones on s’estigui realitzant l’abocat i vibrat del formigó. 

- Quan es formigoni amb l’ajut de canaleta, aquesta es deixarà fixa per evitar 

movimentsincontrolats. En camió formigonera no podrà canviar de posició mentre s’estigui 

formigonant. 
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- Quan es formigoni el paviment amb l’ajut de cubilot, caldrà seguir les següents mesures: 

- Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la seva correcta posició debuidat. Es 

prohibeix guiar-lo o rebre’l directament, en prevenció de cops ocaigudes pel moviment pendular 

del cubilot. 

- L’obertura del cubilot per l’abocament del formigó s’executarà únicament ambl’accionament de 

la palanca, amb les mans protegides amb guants impermeables. 

- Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima permesa de la grua que el 

sosté. 

- Se senyalitzarà per mitjà d’una línia horitzontal amb pintura groga o sistemasimilar el nivell 

màxim de càrrega del cubilot per no sobrepassar la càrrega admissible. 

- Quan l’abocada del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic,caldrà 

seguir les següents recomanacions 

- Els colzes dels conductes de la bomba hauran d’ésser de radis amplis, i haurand’estar ben 

ancorats a les entrades i sortides de les corbes. 

- Abans d’iniciar les tasques de formigonat per mitjà de bombeig, caldrà prepararles mànegues 

enviant masses de formigó més fluid, per tal de lubricar el seuinterior i així evitar “taps”. 

- La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dos personesalhora, per 

evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 

- Els tubs de conducció es trobaran convenientment ancorats i es pararà esmenten netejar la 

canonada després del formigonat, donat que la pressió de sortidadels àrids pot ser causa 

d’accident. 

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal·lar laxarxa de recollida 

a la sortida de la mànega després del recorregut total, delcircuit. En cas d’aturada de la bola, es 

paralitzarà la màquina. Es reduirà lapressió a zero i es desmuntarà a continuació la canonada. 

- Quan s’utilitzin vibradors elèctrics (generalment regles vibradors), aquests seran de laClasse 

III, amb doble aïllament, segons el Reglament de Baixa Tensió. 

- L’estesa i vibrat del formigó es realitzarà des de l’exterior de la zona de formigonat, i sino fos 

possible, s’utilitzaran plataformes de recolzament d’amplada mínima de 60 cm,estables i sòlides. 

 

1.5.1.5. Paviment asfàltic 

 

1. DEFINICIÓ 

Conjunt de treballs relatius a la pavimentació de superfícies, normalment exteriors, destinades a 

la circulació de vehicles. El procés comprèn els treballs de reg bituminós previ de la superfície, 

l’extensió de les diferents capes d’asfalt i el seu compactat fins a deixar-lo acabat. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

S’ha realitzat l’avaluació en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. LLEU PROBABLE BAIX  Calçat icasc. 

Caiguda d’objectes o 
elementsdespresos. 

GREU POSSIBLE MIG Tanca Calçat icasc. 

Trepitjades sobre objectes 
oelements. LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat. 

Cops contra objectes o 
elementsmòbils. GREU POSSIBLE MIG  

Calçat,casc 
iguants. 

Atrapaments per bolcada 
demàquines o vehicles. GREU POSSIBLE MIG  Calçat,casc 

iguants. 
Contactes tèrmics (cremades 
ambproductes bituminosos 
omaquinària). 

LLEU PROBABLE MIG  
Calçat,guant

s iroba 
detreball. 

Contacte amb 
substànciescàustiques o 
corrosives. 

GREU PROBABLE ALT  Guants imp. 
i botesimp. 

Atropellaments, cops i xocs 
amb ocontra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina itanca. 

Calçat i 
armilla. 

Exposició a pols i 
contaminantsquímics 
(inhalació). 

LLEU INEVITABLE ALT  Mascareta 

Exposició a sorolls GREU PROBABLE ALT Cabina. 
Protector 
auditiu 

Exposició a vibracions GREU INEVITABLE MOLT ALT  Faixa 
Exposició a temperatures 
extremes LLEU PROBABLE MIG Cabina 

Roba de 
treball. 

Exposició a radiacions no 
ionitzants(radiació solar). GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Roba 

detreball 
 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la maquinària 

- Tanques metàl·liques o de formigó per limitar la zona de treball i separar-la de la zona de 

trànsit normal de la carretera o carrer. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Faixa antivibracions 

- Casc de seguretat 

- Calçat de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (per la manipulació de càrregues) 

- Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè) 

- Ulleres antiprojeccions 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Protecció auditiva 

- Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant) 

- Armilla retroreflectant 
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5. MESURES PREVENTIVES 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors 

- Es controlarà especialment que no entri cap persona aliena a la pavimentació a lazona de 

treball 

- S’evitarà la presència, a la zona de treball, de vehicles aliens a les tasques depavimentació 

asfàltica. 

- S’atendrà que no hi hagi ningú treballant a les immediacions del camió durantl’obertura i 

tancament de la comporta, en previsió de cops. 

- En previsió de bolcades de maquinària o vehicles, no es deixaran esglaons laterals. 

- Durant les operacions d’omplert de la tremuja, el personal quedarà situat a la cuneta o 

voreres dels carrers en construcció, per davant de la màquina, en prevenció de riscos 

d’atrapaments i atropellaments. 

- La maniobra d’aproximació i estesa de productes asfàltics estarà dirigida per unespecialista, 

en prevenció de riscos per imperícia. 

- Les vores laterals de l’estenedora estaran senyalitzats amb bandes pintades encolors negre i 

groc alternativament, per evitar atrapaments. 

- No es permetrà la presència a l’estenedora d’asfalt en marxa, de cap altra persona que no 

sigui el conductor, per evitar accidents per caiguda. 

- No es sobrepassarà la càrrega especificada per cada vehicle. 

- Per l’estesa de l’aglomerat, s’utilitzaran única i exclusivament les plataformes quel’esmentada 

màquina té, i es mantindran en perfecte estat les baranes i proteccionsque impedeixin el 

contacte amb el cargol sense fi de repartiment de l’aglomerat. 

- Es mantindrà la senyalització viària establerta mentre durin els treballs. 

- Es vigilarà permanentment l’existència d’extintors d’incendi adequats a les màquines, així com 

l’estat d’aquests, de forma que el seu funcionament en cas de necessitat estigui garantit. 

- Sobre la màquina, a prop de les zones de pas i en aquells amb risc específics’adheriran el 

senyals: “perill, substàncies calentes” i “no tocar, alta temperatura”. 

- Totes les arquetes, pous de registre, etc. Existents han de mantenir-se amb la sevatapa 

col·locada i, en el seu defecte, amb tapes provisionals, baranes o delimitadesles zones de risc 

amb cinta d’abalisament. 

- Els treballadors que caminin per la pavimentació de l’obra aniran en compte amb el tràfic 

rodat i el moviment de les màquines. 

- Per tal d’evitar la projecció de fragments, es procurarà no deixar la graveta solta,recollint les 

restes soltes després del compactat. 

- L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències dels temps (fred i pluja). 

- Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari 

Equivalent (Leqd) resultant de la seva utilització superi els 90 dB(A) oel nivell de Pic sigui 

superior als 140 dB. 
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1.5.1.6. Xarxa general de sanejament (drenatge) 

 

1. DEFINICIÓ 

Treballs d’execució de la xarxa general de sanejament de servei públic per a poblacions o 

urbanitzacions o carrers. Inclou els treballs de formació d’arquetes in situ o prefabricades, 

embornals, etc. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

S’ha realitzat l’avaluació en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a 
diferentnivell (accés inadequat 
al pou, faltade protecció a les 
vores). 

GREU POSSIBLE MIG Passarel·les,tapes i 
tanca. 

Calçat icasc. 

Caiguda de persones al mateix 
nivell(ensopegades per 
desordre, terrenylliscadís). 

LLEU PROBABLE MIG Tanca 
isenyalització. 

Calçat icasc. 

Caiguda d’objectes o elements 
per manipulació (col·locació de 
les tapes dels pous de registre, 
etc.). 

LLEU PROBABLE MIG  Calçat 
iguants. 

Caiguda d’objectes o elements 
despresos. GREU POSSIBLE MIG Tanca Calçat icasc. 

Trepitjades sobre objectes o 
elements. 

LLEU INEVITABLE ALT  Calçat. 

Cops contra objectes o 
elements mòbils. 

LLEU PROBABLE MIG  Calçat,casc 
iguants. 

Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU POSSIBLE BAIX  

Calçat,casc 
iguants. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements. GREU PROBABLE ALT  Calçat,casc 

iguants. 
Atrapaments per bolcada 
demaquines o vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina,cabina i 

tanca. Calçat iCasc. 

Sobreesforços (per postures 
forçades). 

GREU PROBABLE ALT  Faixa 

Contacte amb 
substànciescàustiques o 
corrosives (ciment de morter 
de les unions). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT  Guantsimp. i 
botesimp. 

Accidents causats per éssers 
vius. LLEU POSSIBLE BAIX Cabina Calçat,guant

s iroba. 
Atropellaments, cops i xocs 
amb o contra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina itanca. Calçat 

iarmilla 
Exposició a pols i 
contaminantsquímics 
(inhalació). 

LLEU PROBABLE MIG Cabina. Mascareta 

Exposició a radiacions no 
ionitzants (radiació solar). GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Roba 

detreball. 
 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Passarel·les de seguretat anticaiguda amb baranes de seguretat 
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- Tanques metàl·liques 

- Protecció de forats horitzontals per mitjà d’una tapa de fusta 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció per la maquinària i vehicles utilitzats 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Faixa dorsolumbar (sobreesforços). 

- Casc de seguretat 

- Calçat de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (per la manipulació de càrregues) 

- Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè) 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant) 

- Armilla retroreflectant 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

Prèviament a l’execució de la xarxa de sanejament, arquetes i pous de registre: 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors 

- El personal encarregat de l’execució d’arquetes i pous de sanejament haurà deconèixer els 

riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris peldesenvolupament d’aquestes 

tasques amb la major seguretat possible. 

 

Durant l’execució d’arquetes i pous de registre: 

- El tall de l’obra també s’ha de mantenir net de fangs o d’altres substàncies pastosesper evitar 

relliscades. 

- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. En cas de detecció, s’ordenarà el desallotjament 

immediat per prevenir estats d’intoxicació o explosió. 

- Al mínim símptoma de mareig o asfixia, es donarà l’alarma, es sortirà de formaordenada del 

pou i es posarà el fet en coneixement del Coordinador de Seguretat iSalut i/o Direcció 

Facultativa. 

- L’ascens i descens als pous de certa profunditat es realitzarà mitjançant escales demà 

normalitzades i ancorades en els extrems superiors i inferiors, sobresurtin 1metre com a mínim 

per la part superior. 

- Es prohibeix l’accés al pou a tota persona estranya al procés constructiu 

- Es prohibeix la permanència en solitari a l’interior del pous 

- Està prohibit fumar fins que no es comprovi amb absoluta certesa la no existència degasos. 

- L’apilament de material al voltant d’un pou es realitzarà a una distància de seguretaten funció 

del tipus de terreny. 
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- Sempre que existeixi perill d’esfondrament, es procedirà a estrebar segons indicacions del 

projecte. Si cal, l’execució de pous es realitzarà mitjançant tubs. 

- Els pous de registre i arquetes es protegiran amb la seva tapa definitiva en elmoment de la 

seva execució i si això no fos possible, s’utilitzaran tapes provisionalsde resistència provada. 

S’anirà amb especial cura quan aquests pous es trobin enzones de pas de vehicles i maquinària. 

- Mentre s’estan executant els treballs a l’interior del pou i no és possible tapar-lo, escol·locaran 

baranes de seguretat clavades al terreny en el perímetre d’aquest o, simés no, s’envoltarà la 

zona de risc de caiguda amb cinta d’abalisament. 

- Per l’enllumenat, si fos necessari, es disposarà de làmpada portàtil de 24 v, 

blindada,antideflagrant i amb mànec aïllant. 

- L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred ipluja) 

 

Durant l’execució de la xarxa de sanejament 

- S’haurà de mantenir el lateral superior de les rases net de terres, pedres o einessoltes per 

evitar que puguin caure. 

- Els tubs de formigó prefabricat s’agafaran amb una grua mitjançant eslingues, cableso 

cadenes. 

- Aquestes es passaran per l’interior del tub si només se n’utilitza una, o utilitzant-nedues per 

conduir-lo horitzontalment envoltant el tub per la part exterior. 

- Es comprovarà que el ganxo de la grua disposi de pestell de seguretat i estiguicorrectament 

col·locat. 

- Quan es descarreguin els tubs de formigó prefabricat a l’interior de la rasa no espermetrà la 

presència de personal sota els mateixos ni en el radi d’afectació en casde caiguda. 

- Per acompanyar i col·locar correctament els tubs a l’interior de la rasa, s’utilitzarancordes 

lligades a l’extrem del tub o barres per empènyer-lo (que hauran de ser llisesi sense ganxos per 

evitar enganxades involuntàries). No es farà mai directamentamb les mans. 

- No es deixaran les rases obertes durant la nit quan es tracti de carrers a l’interior dela 

població si és que no estan correctament protegides o senyalitzades. 

- Un cop col·locats els tubs dins la rasa i rejuntats els mateixos, es soterraran el mésaviat 

possible per evitar riscos innecessaris, deixant la terra escampada icompactada sense formar 

desnivells. 

 

1.5.1.7. Xarxa de reg 

 

1. DEFINICIÓ 

Treballs per a la realització de la xarxa de reg en un jardí públic o privat, amb aspersors, 

difusors, gota a gota, etc. 
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2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guía d’Avaluació de 

Riscos del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté 

lavaloració de cadascun dels riscos considerats a partir de la gravetat i probabilitat 

assignada(mètode Marí). 

 

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i 

noexhaustiva, es descriuen: 

- Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions. 

- La gravetat i probabilitat assignades. 

- La valoració que se’n deriva. 

- Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones al mateix 
nivell (ensopegades amb 
mànegues, terres soltes, 
pedres, rases, etc.). 

LLEU POSSIBLE BAIX Tanca. Calçat icasc. 

Trepitjades sobre objectes o 
elements (tubs, aspersors, 
etc.) 

LLEU PROBABLE MIG  Calçat. 

Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU PROBABLE MIG  

Calçat 
iguants. 

Sobreesforços (per postures 
forçades). GREU POSSIBLE MIG  

Faixa 
igenolleres 

Accidents causats per éssers 
vius. LLEU POSSIBLE BAIX  

Calçat,guant
s iroba 

detreball. 
Exposició a pols i contaminants 
químics (inhalació de gasos de 
la màquina o pols). 

LLEU PROBABLE MIG  Mascareta. 

Exposició a soroll (Leqd>90 
dB(A) oPic>140 dB., segons 
RD 1316/89) (en l’ús de 
màquines de fer rases). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT  Protectorsau
ditius. 

Exposició a radiacions no 
ionitzants (radiació solar, etc.) GREU INEVITABLE MOLT ALT  

Roba 
detreball. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Tanques metàl·liques. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

- Casc de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà) 

- Calçat de seguretat 

- Faixa dorsolumbar 

- Genolleres 
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- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Protecció auditiva 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors. 

- S’haurà de senyalitzar i tancar la zona afectada per la realització de la xarxa de reg abans de 

l’inici dels treballs. 

- Es podran treure les senyalitzacions i tanques quan els aspersors o altres sistemes de reg 

estiguin completament instal·lats, els tubs soterrats i les terres sobrants tretes o escampades 

de manera que no suposin entrebanc per la circulació de persones. 

- Els treballs que es realitzin a ple sol s’hauran de considerar amb parades i rotacions de 

personal per evitar cops de sol. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 

sobreesforços per postures incorrectes o forçades. 

- La manipulació de la màquina de fer rases la realitzarà personal amb informació sobre el seu 

correcta funcionament. 

- Sempre que sigui possible, es treballarà seguint la direcció del vent o perpendicular a la 

mateixa, però no de cares al vent, per evitar en la mesura del possible la inhalació dels gasos 

de la combustió. 

- No es permetrà la presència de treballadors treballant al davant de la màquina. 

- Abans d’iniciar els treballs amb la màquina caldrà determinar la duresa del terreny per saber si 

aquesta és o no adequada. 

- Si la màquina presenta algun símptoma estrany o s’encalla amb alguna arrel o pedra, caldrà 

parar completament el motor de la mateixa abans d’actuar. 

- No s’abandonarà mai la màquina amb el motor en marxa. 

- Els talls de tubs de polietilè es realitzaran sobre un banc de treball sempre que sigui possible, i 

només es tallarà en el seu lloc definitiu per a realitzar petits ajustos. Sempre que sigui possible 

es requerirà de dos operaris per a realitzar el tall dels tubs. 

 

- Quan es realitzi la prova de funcionament de la instal·lació, es comprovarà que totes les 

sortides d’aspersors i difusors no tenen el difusor posat, per permetre la sortida de possibles 

brutícies. Si es comprova que n’hi ha alguna de posada un cop oberta l’aigua, es tancarà el 

subministra abans de desmuntar la sortida i netejar-la. 

- Si es deixa una zona del jardí amb rases durant la nit, caldrà senyalitzar-les per evitar 

ensopegades. 

- L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja). 

- Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari 

Equivalent (Lepd) resultant de la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell de Pic sigui 

superior als 140 dB. 
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1.5.1.8. Xarxa de sanejament: arquetes 

 

1. DEFINICIÓ 

Inclou els treballs d’execució de les arquetes i pous de registre que conformen la xarxa interior 

de clavegueram. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

S’ha realitzat l’avaluació en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a 
diferentnivell (accés inadequat 
al pou, faltade protecció a les 
vores). 

GREU POSSIBLE MIG Passarel·les,tapes i 
tanca. 

Calçat i casc. 

Caiguda de persones al mateix 
nivell (ensopegades per 
desordre, terreny lliscadís). 

LLEU PROBABLE MIG Tanca i 
senyalització. 

Calçat icasc. 

Caiguda d’objectes o elements 
per manipulació (col·locació de 
les tapes dels pous de registre, 
etc.) 

LLEU PROBABLE MIG  Calçat i 
guants. 

Trepitjades sobre objectes o 
elements. LLEU INEVITABLE ALT  Calçat. 

Projecció de fragments o 
partícules (utilització de radial 
pel tall deceràmica). 

GREU PROBABLE BAIX  
Calçat,casc 

iguants. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements. GREU POSSIBLE ALT  Calçat,casc 

iguants. 
Sobreesforços (per postures 
forçades). 

GREU INEVITABLE ALT  Faixa. 

Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives 
(ciment demorter de les 
unions). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT  Guants imp. 
i botes imp. 

Accidents causats per éssers 
vius. LLEU POSSIBLE BAIX Cabina Calçat,guant

s iroba. 
Exposició a pols i contaminants 
químics (inhalació). GREU PROBABLE MIG Cabina. Mascareta 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Passarel·les de seguretat anticaiguda amb baranes de seguretat 

- Tanques metàl·liques 

- Protecció de forats horitzontalsper mitjà d’una tapa de fusta 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Faixa dorsolumbar (sobreesforços). 

- Casc de seguretat 
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- Calçat de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (per la manipulació de càrregues) 

- Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè) 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant) 

- Armilla retroreflectant 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

Prèviament a l’execució de la xarxa de sanejament, arquetes i pous de registre: 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors 

- El personal encarregat de l’execució d’arquetes i pous de sanejament haurà deconèixer els 

riscos específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris peldesenvolupament d’aquestes 

tasques amb la major seguretat possible. 

 

Durant l’execució d’arquetes i pous de registre: 

- El tall de l’obra també s’ha de mantenir net de fangs o d’altres substàncies pastosesper evitar 

relliscades. 

- Es vigilarà l’existència de gasos nocius. En cas de detecció, s’ordenarà el desallotjament 

immediat per prevenir estats d’intoxicació o explosió. 

- Al mínim símptoma de mareig o asfixia, es donarà l’alarma, es sortirà de formaordenada del 

pou i es posarà el fet en coneixement del Coordinador de Seguretat iSalut i/o Direcció 

Facultativa. 

- L’ascens i descens als pous de certa profunditat es realitzarà mitjançant escales demà 

normalitzades i ancorades en els extrems superiors i inferiors, sobresurtin 1metre com a mínim 

per la part superior. 

- Es prohibeix l’accés al pou a tota persona estranya al procés constructiu 

- Es prohibeix la permanència en solitari a l’interior dels pous 

- Està prohibit fumar fins que no es comprovi amb absoluta certesa la no existència degasos. 

- L’apilament de material al voltant d’un pou es realitzarà a una distància de seguretaten funció 

del tipus de terreny. 

- Sempre que existeixi perill d’esfondrament, es procedirà a estrebar segons indicacions del 

projecte. Si cal, l’execució de pous es realitzarà mitjançant tubs. 

- Els pous de registre i arquetes es protegiran amb la seva tapa definitiva en elmoment de la 

seva execució i si això no fos possible, s’utilitzaran tapes provisionalsde resistència provada. 

S’anirà amb especial cura quan aquests pous es trobin enzones de pas de vehicles i maquinària. 

- Mentre s’estan executant els treballs a l’interior del pou i no és possible tapar-lo, escol·locaran 

baranes de seguretat clavades al terreny en el perímetre d’aquest o, simés no, s’envoltarà la 

zona de risc de caiguda amb cinta d’abalisament. 
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- Per l’enllumenat, si fos necessari, es disposarà de làmpada portàtil de 24 v, 

blindada,antideflagrant i amb mànec aïllant. 

 

1.5.1.9. Xarxa de sanejament: instal·lació de canonades 

 

1. DEFINICIÓ 

Comprèn la col·locació del conjunt de conduccions que composen el sistemes pel tractament i 

l’evacuació d’aigües residuals i pluvials en l’obra civil. Es tracta del tram de la xarxa que es 

composa de canonades de PVC i/o Polietilè, les quals poden anar penjades, vistes o 

encaixonades. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Per a la realització de l’avaluació s’ha seguit la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya, basada en el mètode Marí. 

Aquesta s’ha fet en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (treballs sobre bastides o 
en llocs sense protegir, accés 
inadequat a les rases). 

GREU POSSIBLE MIG Plataformes Calçat icasc. 

Caiguda de persones al mateix 
nivell (ensopegades amb 
eines/materials, terreny 
lliscadís, mancad’il·luminació). 

LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat icasc. 

Trepitjades sobre objectes o 
elements (restes de runes 
durantobertura de regates). 

LLEU PROBABLE MIG  Calçat. 

Talls i cops per objectes o 
eines. 

LLEU PROBABLE MIG  Calçat,casc 
iguants. 

Contactes tèrmics (cremades 
en lautilització de bufador). LLEU PROBABLE MIG  

Calçat,guant
s iroba 

detreball. 
Contacte amb substàncies 
càustiques o corrosives (coles 
en launió de tubs, etc.). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT  Guants imp. 

Exposició a pols i 
contaminantsquímics 
(inhalació). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT  Mascareta. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Plataformes de treballamb barana de seguretat. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Casc de seguretat. 
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- Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà). 

- Guants contra les agressions químiques (impermeables de neoprè). 

- Calçat de seguretat. 

- Equip filtrant de partícules (mascareta). 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors. 

- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes de materials 

(retalls de peces ceràmiques) i d’eines. També s’han de mantenir nets de fangs o d’altres 

substàncies pastoses per evitar relliscades. 

- El transport de tubs es realitzarà utilitzant equips adequats que impedeixin el lliscament i 

caiguda dels elements transportats. Aquets es revisaran periòdicament per tal de garantir el seu 

perfecte estat. 

- Els tubs per les conduccions s’emmagatzemaran en una superfície el mes horitzontal possible 

sobre soles de fusta en un espai delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per 

qualsevol motiu els productes caiguin i rodolin. 

- L’ascens i descens a les rases de certa profunditat es realitzarà mitjançant escales de mà 

normalitzades i ancorades en els extrems superiors i inferiors. 

- Pel pas de personal sobre rases obertes, s’instal·laran passarel·les d’amplada mínima de 60 

cm, protegides amb baranes de seguretat. 

- S’evitarà el transport de càrregues suspeses sobre el personal. 

- Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 

- Una vegada instal·lats els tubs, es reposaran les proteccions i/o senyalització als perímetres 

de les rases fins el seu tapat definitiu. 

- En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del 

tall, per evitar el risc d’ensopegades. 

- Les escales de mà a emprar durant la col·locació de tubs a l’interior de l’edifici, hauran d’estar 

dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitador d’obertura, per evitar els riscos de 

caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 

- Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la 

instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de 

l’aplomat, emprarà l’arnés de seguretat contra les caigudes. 

- Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-

se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar els risc de caiguda. 

- És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables o deixar-los encesos 

un cop acabada la feina o durant els descansos. 

- Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions amb el bufador per evitar incendis. 

- Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i 

substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata. 
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- El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la 

càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per 

tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris en llocs poc il·luminats. 

- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, 

ferides i erosions. 

- Abans de realitzar les proves, es revisarà la instal·lació, evitant que restin accessibles per 

terceres persones. 

 

1.5.1.10. Instal·lació de gespa artificial 

 

1. DEFINICIÓ 

Instal·lació de superfícies de gespa sintètica sobre paviment. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i 

noexhaustiva, es descriuen: 

- Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions. 

- La gravetat i probabilitat assignades. 

- La valoració que se’n deriva. 

- Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·
lectives EPI’s 

Caiguda de persones al mateix 
nivell (presència de 
materials/eines enzones de 
pas i treball). 

MITJANA MITJA MODERAT Ordre i neteja Calçat i cascde 
seguretat. 

Caiguda de persones a diferent 
nivell al pujar o baixar dels 
diferentsvehicles i/o 
maquinària. 

MITJANA MITJA MODERAT  Calçat 
deseguretat. 

Trepitjada sobre objectes en 
zones depas i treball. MITJANA MITJA MODERAT Ordre i neteja Calçat 

deseguretat. 
Cops contra objectes immòbils 
ubicatsen zones de pas i 
treball. 

MITJANA MITJA MODERAT Ordre i neteja 
Calçat 

deseguretat. 

Caiguda d’objectes, materials, 
eines imitjans auxiliars per 
manipulació. 

MITJANA MITJA MODERAT 

Ordre i 
neteja.Equips 

auxiliarsde 
manipulació 

Calçat iguants 
deseguretat. 

Talls i cops per objectes o 
eines. MITJANA MITJA MODERAT 

“Cuttex” de 
seguretat 

Calçat, casc 
iguants 

deseguretat. 
Atrapament per o entre 
objectes oelements en 
moviment. 

ALTA MITJA GREU Protecció per 
inaccessibilitat 

Calçat iguants 
deseguretat. 

Atrapament per bolcada dels 
vehicleso maquinària utilitzat. ALTA MITJA GREU Pòrtic 

antivolcada.  
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·
lectives EPI’s 

Sobreesforços. (Manipulació 
manualdels rotllos de gespa 
artificial, sacs oaltres 
materials). 

ALTA MITJA GREU 

Equips 
auxiliarsde 

manipulació.Parti
cipaciócoordinad
a delsoperaris. 

Faixa. 
Calçat,casc i 

guantsde 
seguretat. 

Contactes tèrmics amb zones 
calentesde la maquinària 
utilitzada(cremades). 

MITJANA MITJA MODERAT Confinament.Aïlla
ment tèrmic.  

Contactes elèctrics directes 
amb elements o parts actives 
accessibles. 

ALTA MITJA GREU 

Allunyament,aïlla
ment 

iconfinamentpart
s actives. 

 

Contactes elèctrics indirectes 
ambelements en tensió per 
fallida d’aïllament. 

ALTA MITJA GREU 
Posta a terra 

irelésdiferencials.
Doble aïllament 

 

Contactes elèctrics indirectes 
amb elements en tensió per 
fallida d’aïllament. 

ALTA MITJA GREU 
Posta a terra 

irelésdiferencials.
Doble aïllament 

 

Contacte amb substàncies 
càustiques, corrosives 
iirritants. 

ALTA MITJA GREU 

Seguirinstruccion
sdonades 

enetiquetarecipie
nt 

Calçat de 
seguretat i 

EPIs 
especificats a 

les instruccions 
dels recipients 

Iniciació d’un foc / incendi. MITJANA BAIXA LLEU Extintor.  

Atropellament, cops i xocs 
ambvehicles o maquinària 
utilitzada. 

ALTA MITJA GREU 

Miralls 
retrovisors,senyal 

acústica de 
marxa enrere, 

pilot lluminós de 
color ambre 
intermitent 

 

Exposició a 
contaminatsquímics, pols, 
vapors de coles,etc. 
(inhalació). 

MITJANA BAIXA LLEU  
Proteccióvies 
respiratòriesa
mb mascareta 

Exposició a soroll MITJANA MITJA MODERAT Mantenimentmaq
uinària. 

En 
sorollsd’impact

e,protecció 
auditiva 

Exposició a la radiació solar. MITJANA MITJA MODERAT Subministrament 
d’aigua. 

Casc 
deseguretat. 

Robade treball 
ambmànigues 

ipantalons 
llargs 

Fatiga física per l’adopció 
depostures forçades. 

MITJANA MITJA MODERAT Alternança 
detasques. 

Equipsauxiliars 
demanipulació. 

Genolleres. 
Fatiga física per treballar 
ambcàrregues. ALTA MITJA GREU Alternança 

detasques. 
Equipsauxiliars 
demanipulació. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Es considera com una forma de protecció col·lectiva l’ordre i la neteja en les zones 

demagatzem, pas i espais de treball. 

- L’actuació coordinada dels operaris i l’alternança de tasques és una forma de 

protecciócol·lectiva respecta dels treballadors participants. 
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- Una càrrega no pot ser considerada com a tal si no disposa d’agafador o quelcom quepermeti 

la seva manipulació. 

- Equips auxiliars de manipulació: Per a la manipulació de càrregues entre 25 i 50 Kg sisolament 

ho fa una sola persona i sempre que se superin els 50 Kg. 

- La protecció dels eixos, corretges, engranatges, etc. accessibles de la maquinaria 

had’aconseguir la seva total inaccessibilitat. 

- Extintor d’incendis del tipus pols A,B,C, amb una càrrega de substància extintora noinferior a 6 

Kg, al corrent de les revisions i retimbrats corresponents. Seguir lesinstruccions donades pel 

fabricat en el cos del propi extintor. 

- Senyalització: Senyals d’advertència: Quadres elèctrics mitjançant senyal d’advertènciade risc 

elèctric; Recipients amb producte inflamable, senyal d’advertència de materialsinflamables. 

Senyals de prohibició: Senyal de prohibit fumar i encendre foc i senyal deprohibició d’entrada a 

persones no autoritzades. Senyals d’obligació: Les que corresponen als EPIs a utilitzar. (RD 

485/1997 sobre senyalització de seguretat i salut enel treball). 

- Verificació de la connexió a terra de les màquines accionades elèctricament que no siguinde 

doble aïllament. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s). 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Casc de seguretat. 

- Calçat de seguretat. 

- Guants contra les agressions mecàniques i químiques 

- Faixa dorsolumbar. 

- Genolleres 

- Equip de protecció de les vies respiratòries amb adaptador facial tipus mascareta ambfiltre de 

carbó actiu per a vapors orgànics. 

- Protecció auditiva (taps, orelleres o casc amb orelleres acoblades). 

 

5. ALTRES MESURES PREVENTIVES. 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors. 

- L’ordre i neteja és una pràctica molt recomanable i una forma d’evitar caigudes almateix nivell 

i regirades dels turmells per trepitjades sobre objectes, eines o materials. 

A més, optimitza l’ús de l’espai i facilita la localització de les coses, amb l’estalvi detemps que 

això suposa. 

- Els rotlles o peces de paviment es descarregaran en paquets perfectament fleixats o 

embolicats. 
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- No utilitzar ganivets per a operacions que requereixen tallar manualment, utilitzant per afer-ho 

eines plegables o retràctils tipus “cuttex” de seguretat. Es farà sortir només el trosde fulla 

necessari segons el gruix de l’element a tallar, i no s’abandonaran ni endreçaransense retirar la 

fulla. 

- En treballs en espais interiors, en especial quan s’utilitzin coles amb dissolvent orgànicper fixar 

la gespa artificial al paviment de suport, s’utilitzarà un sistema de ventilació quegaranteixi la 

renovació de l’aire interior. De no ser així, els operaris utilitzaran proteccióde les vies 

respiratòries amb adaptador facial tipus mascareta amb filtre mixt de carbó actiu (físic + 

químic). 

- Per a l’aplicació dels adhesius, s’utilitzaran sempre guants de protecció contra 

agressionsquímiques. 

- En cas d’existir un local o recinte per a magatzem de coles, aquest disposarà d’oberturesper a 

ventilació i un extintor de pols al costat de la porta d’accés. L’esmentat recintedisposarà dels 

senyals d’advertència de “materials inflamables” i de prohibició de“prohibit fumar i encendre 

foc”. 

- En treballs a l’exterior, l’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemènciesdel 

temps (sol, vent, fred, pluja i neu). 

- Pel que fa les operacions considerades com sorolloses o en les tasques que comportin 

lageneració d’impactes, es recomana que els operaris que les realitzen utilitzin proteccióauditiva 

durant la seva execució (considerant que no se superen els 90 dB (A) de Nivell Continu Diari 

Equivalent). En raó de la seva operativitat, es recomana utilitzar orelleres. 

- Es controlarà especialment que cap persona aliena a l’obra entri a la zona de treball. 

- En els casos en que sigui necessari escalfar el material a aplicar, les parts calentes de 

lamaquinaria que siguin accessibles se senyalitzaran amb el senyal de prohibició de “notocar” 

(RD 485/1997 sobre senyalització de seguretat i salut en el treball), afegint untext que 

contingui frases com “no tocar, alta temperatura”. 

- La màquina emprada per a l’estesa de la gespa artificial serà conduïda per personaldesignat, 

disposarà de miralls retrovisors per ampliar el màxim el camp visual delconductor, de botzina, 

de senyal acústica de marxa enrere i de pilot lluminós de colorambre intermitent, el qual 

s’accionarà mentre durin els al·ludits treballs. 

- És necessària la coordinació entre els treballadors que intervenen en la realització de 

lestasques de col·locació de gespa artificial i els conductors de la maquinària mòbilemprada. Cal 

organitzar el treball de manera que es minimitzin les coincidències. Ensituació de risc imminent 

de topada o atropellament, correspon als conductors detenirmaquinària. 
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1.5.1.11. Muntatge i col·locació de l’equipament esportiu 

 

1. DEFINICIÓ 

Treballs de muntatge i col·locació d’equipaments varis per instal·lacions esportives utilitzats per 

a la pràctica d’esports a l’interior i l’exterior com ara, pals i xarxes de futbol, porteries, 

espatlleres, trampolins petits, plinton, poltres de salt, cistelles de bàsquet de peu o penjades, 

taquilles, etc. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluació de 

Riscos del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s’obté la 

valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la gravetat i probabilitat assignada 

(mètode Marí). 

 

L’avaluació realitzada es mostra en forma de taula en la que, de manera simplificada i no 

exhaustiva, es descriuen: 

- Els riscos considerats com propis d’aquest tipus de treballs o actuacions. 

- La gravetat i probabilitat assignades. 

- La valoració que se’n deriva. 

- Les proteccions col·lectives o individuals que es podrien emprar. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. GREU POSSIBLE MIG Baranes Calçat icasc. 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. LLEU POSSIBLE BAIX Tanca Calçat icasc. 

Trepitjades sobre objectes o 
elements. LLEU POSSIBLE BAIX Tanca Calçat. 

Cops contra objectes o 
elements immòbils. LLEU POSSIBLE BAIX  Guants,calça

t icasc. 
Atrapaments per o entre 
objectes o elements. 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat,guant
s icasc. 

Sobreesforços GREU POSSIBLE MIG Mitjans d’ajut. Faixa. 
 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Baranes de seguretat en límits dels forjats, de forats horitzontals i escales, formades per 

muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu. 

- Tanques metàl·liques per a la limitació d’accés a determinades zones 

- Els mitjans d’ajut són molt recomanables en la manipulació d’objectes pesants o de mal 

agafar. 
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4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Casc de seguretat 

- Calçat de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques 

- Faixa dorsolumbar 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors per les tasques a realitzar i 

lamaquinària i mitjans auxiliars a utilitzar. 

- Com que la majoria dels equipaments esportius són mòbils per tal de poder-los situar allloc on 

es volen utilitzar, o són desmuntables per poder-los guardar, el risc mésimportant que trobem 

és el de sobreesforços per càrregues excessives o per posturesforçades (normalment són 

elements de difícil agafar), que és un risc extensiu un copacabada l’obra. 

- Quan es transportin equipaments de pes superior a 40 kg, de grans dimensions o dedifícil 

agafar, es farà sempre per més d’una persona, i a ser possible, utilitzant mitjansd’ajut mecànic. 

- No es treballarà per sobre de l’alçada de les espatlles per evitar sobreesforços, 

utilitzantplataformes regulades a l’alçada necessària per cada cas en el cas de la fixació de 

lesespatlleres, guies per xarxes penjades, cistelles penjades plegables, etc. 

- Les plataformes de treball hauran de disposar de baranes perimetrals de 90 cm d’alçadaamb 

entornpeu de 15 cm i barra intermitja, sempre que es situïn a més de 2 m d’alçada. 

- Durant les operacions d’elevació d’aquests elements no es permetrà la presència depersones 

sota les càrregues suspeses. Aquestes zones estaran correctament tancades isenyalitzades. 

- L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja)quan 

es treballi a l’exterior o en zones exposades. 

 

1.5.1.12. Col·locació de baranes perimetrals. 

 

1. DEFINICIÓ 

Treballs de col·locació de les baranes perimetrals que limiten el camp de futbol. Inclou 

elstreballs fins a deixar tots els elements totalment instal·lats. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Per a la realització de l’avaluació de riscos, el mètode emprat es basa en la Guia d’Avaluacióde 

Riscos del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a través de la quals’obté la 

valoració de cadascun dels riscos considerats a partir de la gravetat i probabilitatassignada 

(mètode Marí). 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsC
ol·lectives EPI’s 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. LLEU POSSIBLE BAIX Ordre ineteja. Calçat icasc. 

Caiguda d’objectes o elements 
permanipulació (baranes). GREU POSSIBLE MIG  

Calçat,casc 
icinturóportaeine

s. 
Caiguda d’objectes o elements 
despresos (durant 
operacionsd’elevació de 
peces). 

GREU POSSIBLE MIG Cabina ipòrtic. 
Calçat,casc 

iguants. 

Trepitjades sobre objectes o 
elements. 

LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat. 

Talls i cops per objectes o 
eines (elements metàl·lics o 
sortints de les tanques). 

LLEU POSSIBLE BAIX  Guants,calçat 
icasc. 

Projecció de fragments o 
partícules (cargolat de peces al 
paviment,obertura de regates, 
etc.). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT  Ulleres 
opantalles. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements (radial, 
formigonera,trepant). 

GREU POSSIBLE MIG Proteccionsenv
oltants. 

Calçat,guants 
icasc. 

Sobreesforços. GREU PROBABLE ALT Mitjansauxiliars
d’ajut. 

Faixa. 

Contactes tèrmics (cremades 
en treballs de soldadura de 
platines d’ancoratge de les 
baranes). 

LLEU POSSIBLE BAIX  
Guants,roba 

detreball,davanta
lde cuir,polaines. 

Contactes elèctrics directes 
amb elements o parts actives 
accessibles. 

MOLTGREU POSSIBLE 
 ALT  Posta a terra 

irelésdiferencials 

Contactes elèctrics indirectes 
amb elements en tensió per 
fallidad’aïllament. 

GREU POSSIBLE MIG  Posta a terra 
irelésdiferencials. 

Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives 
(contacteamb ciment en treball 
de fixació d’elements al 
paviment). 

LLEU PROBABLE MIG  Guants imp. 

Atropellaments, cops i xocs 
amb o contra vehicles 
(vehicles asfaltat o transport). 

MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina i tanca. Calçat iarmilla. 

Exposició a radiació ionitzant 
(arc elèctric de la soldadura). GREU POSSIBLE MIG  Pantalladesoldad

or,roba detreball. 
Exposició a radiació solar. LLEU INEVITABLE ALT  Roba de treball. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la maquinària. 

- Tanca metàl·lica. 

- Proteccions envoltants dels elements mòbils de màquines. 

- Mitjans auxiliars d’ajut pel transport d’elements (traspalet, camió grua, etc.) 

- Posta a terra i relés diferencials. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 
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- Casc de seguretat 

- Calçat de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques 

- Guants contra les agressions químiques 

- Cinturó porta eines 

- Faixa dorsolumbar 

- Armilla retrorreflectant 

- Roba de treball 

- Ulleres antiprojeccions 

- Davantal de cuir 

- Pantalla de soldador amb vidre inactínic 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Donar la formació i informació adequada als treballadors. 

- El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessióde la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Quan es treballi en zones obertes a la circulació de vehicles o vianants, aquestes esprotegiran 

amb tanques metàl·liques que limitin l’accés a la zona on es desenvolupen elstreballs, així com 

la seva zona d’influència sempre que sigui possible. En tindrà encompte la Fitxa de seguretat de 

“Treballs a la via pública amb circulació” 

- Els elements de les tanques o baranes es descarregaran en blocs perfectament fleixats, 

penjats mitjançant eslingues de la grua del camió. 

- En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguretat entre la 

maquinàriad’elevació i els cables de 5 metres. 

- S’haurà de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats de restes dematerials, 

retalls metàl·lics, objectes punxants i d’eines. També es mantindran nets demorter fresc o 

d’altres substàncies pastoses per evitar així relliscades. 

- En la col·locació dels elements que conformen les tanques o baranes, i per 

evitarsobreesforços innecessaris, es descarregaran aquests el més a prop possible del seu 

llocd’emplaçament definitiu. Es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

- Els elements que siguin insegurs en situacions de consolidació dels punts de fixació(fraguat 

del morter, per exemple), es mantindran apuntalats (o lligats en el seu cas aelements ferms), 

per garantir la seva perfecte ubicació i evitar caigudes. 

- Es procurarà de realitzar tots els ajustos i talls de peces sobre superfícies planes en llocsnets 

de l’obra, portant-les després al seu lloc definitiu. 

- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques perevitar cops, 

ferides i erosions. 

- La col·locació de les peces que siguin allargades i de pes, es portaran a terme com a mínim 

per dues persones per evitar bolcades, cops i caigudes. 
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- Quan en els treballs de col·locació de les tanques o baranes s’utilitzi soldadura, caldràtenir en 

compte un seguit de normes: 

� No s’utilitzaran encenedors i bufadors al costat de materials inflamables o 

deixar-losencesos un cop acabada la feina o durant els descansos. 

� Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura 

perevitar incendis. 

� S’evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al 

sol. 

� Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a 

lesmànegues hi hagi les vàlvules antirretrocés. 

� Les zones en les quals pugui existir “pluja d’espurnes” caldrà senyalitzar-les 

demanera ben visible, per evitar el pas d’altres operaris sota les mateixes. 

Unaaltra solució és la col·locació d’una manta ignífuga. 

� Si s’utilitza soldadura elèctrica, es tindrà present que el portaelectrodes estigui 

convenientment aïllat, que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat 

ique el grup de transformació estigui convenientment aïllat per evitar el risc 

decontactes elèctrics. Es prohibeix, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, que 

esdipositi a terra la pinça i l’elèctrode directament connectat al grup, així 

comdeixar el grup transformador en tensió si s’abandona el tall d’obra. 

- S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on esrealitzin 

treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple: soldadures, tall demetalls mitjançant 

bufador). 

- L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred ipluja). 

 

1.5.2. Anàlisi i prevenció de riscos per maquinaria prevista en obra 

1.5.2.1. Camió 

 

1. DEFINICIÓ 

Automòbil apte pel transport de càrregues paletitzades o a granel. Si porta una grua auxiliar per 

facilitar la càrrega i descàrrega de materials s’anomenarà camió grua. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Per a la realització de l’avaluació s’ha seguit la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya, basada en el mètode Marí. 

Aquesta s’ha fet en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

 



REMODELACIÓ DEL RECINTE ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES 
ANNEX 15: SEGURETAT I SALUT 

45 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (al baixar del camió). GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Caiguda d’objectes o elements 
despresos. 

GREU PROBABLE ALT Lona. Calçat icasc. 

Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU PROBABLE MIG  Calçat. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements. GREU PROBABLE ALT  

Calçat,casc 
iguants. 

Atrapaments per bolcada de 
màquines o vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina,cabina, 

tancai topalls. Calçat icasc. 

Atropellaments, cops i xocs 
amb o contra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina, tancai 

topalls. 
Calçat 

iarmilla. 
Exposició a pols i contaminants 
químics (inhalació). 

GREU PROBABLE ALT Cabina i lona. Mascareta. 

Exposició a sorolls. GREU PROBABLE ALT Cabina. 
Protectorsau

ditius. 
Exposició a vibracions. GREU PROBABLE ALT  Faixa. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció del camió. 

- Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació. 

- Tanques metàl·liques. 

- Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda d’objectes o 

elements despresos. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Casc de seguretat 

- Calçat de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà) 

- Armilla retrorreflectant 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Protecció auditiva 

- Faixa dorsolumbar 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització dela 

maquinària de forma segura. 

- El personal que condueixi camions serà especialista, estant en possessió de ladocumentació 

de capacitació acreditativa. 

- De la mateixa manera el maquinista disposarà de l’autorització d’ús de maquinària,atorgada 

per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. En aquesta autorització hi ha una relació de lesmàquines que 

pot portar el treballador i li serà prohibit portar qualsevol màquina que noestigui en la relació 

anterior. 



REMODELACIÓ DEL RECINTE ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES 
ANNEX 15: SEGURETAT I SALUT 

46 

- Tots el vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibrede 

manteniment. 

- Al sortir de l’obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi decirculació. 

- La velocitat de circulació dins l’obra estarà en consonància amb la càrrega transportada,la 

visibilitat i condicions del terreny. 

- Si per qualsevol motiu el vehicle ha de parar a la rampa d’accés, el vehicle quedaràfrenat i 

calçat amb topalls. 

- Sempre tindran preferència els vehicles carregats. 

- Les maniobres d’aparcament i sortida del camió de l’obra seran dirigides per un altreoperari. 

- Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialistaconeixedor del 

procediment més adequat. 

- Les càrregues s’instal·laran sobre la plataforma de la caixa de forma uniforma icompensant els 

pesos. 

- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se sempre l’armillareflectant i el 

casc de seguretat quan existeixi risc de caiguda d’objectes o si el terrenyno es troba en bon 

estat. 

- Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de càrrega i descàrrega. 

- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d’haver 

estataccionat el fre de mà, es col·locaran topalls d’immobilització de les rodes, en 

prevenciód’accidents per fallida mecànica. 

- L’ascens i descens de les caixes dels camions es realitzarà amb escales metàl·liques,dotades 

de ganxos d’immobilització i seguretat. 

- Quan es transporti material a granel, aquest no sobrepassarà la part superior de lesbaranes 

perimetrals del camió, i el material es mantindrà apilonat amb un màxim d’un5% de pendent. 

 

1.5.2.2. Camió cisterna 

 

1. DEFINICIÓ 

Vehicle de xassís rígid amb un dipòsit a la part posterior pel transport de fluids freds o calents. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

S’ha realitzat l’avaluació en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell al baixar del camió. GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat,casc 

iguants. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Atrapaments per bolcada de 
màquines o vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina,cabina. Calçat icasc. 

Sobreesforços (en el muntatge 
de tubs de buidat, etc.). 

GREU POSSIBLE MIG  Faixa. 

Contactes tèrmics (cremades 
en elcas de fluids calents). LLEU PROBABLE MIG  

Guants,calça
t iroba 

detreball. 
Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives 
(depenentdel fluid). 

GREU PROBABLE ALT  
Guantsimp. 
ibotes imp. 

Explosions (físiques o 
químiques en el transport de 
combustibles, etc.). 

MOLTGREU POSSIBLE ALT  Extintor. 

Atropellaments, cops i xocs 
amb o contra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT 

Botzina,tanca 
itopalls. 

Calçat 
iarmilla. 

Exposició a pols i contaminants 
químics (inhalació). GREU PROBABLE ALT Cabina. Mascareta 

Exposició a sorolls. GREU POSSIBLE MIG Cabina. Protectoraud
itiu. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció del camió 

- Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació. 

- Tanques metàl·liques 

- Extintor d’incendis per poder actuar de forma ràpida en cas d’accident. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

- Casc de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà). 

- Calçat de seguretat 

- Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant) 

- Faixa dorsolumbar 

- Armilla retroreflectant 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Protecció auditiva 

- Guants contra les agressions químiques (impermeables de polietilè). 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la 

maquinària de forma segura. 

- El personal que condueixi camions serà especialista, estant en possessió de la documentació 

de capacitació acreditativa. 
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- De la mateixa manera el maquinista disposarà de l’autorització d’ús de maquinària, atorgada 

per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. En aquesta autorització hi ha una relació de les màquines que 

pot portar el treballador i li serà prohibit portar qualsevol màquina que no estigui en la relació 

anterior. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibre de 

manteniment. 

- L’escala d’accés a l’obertura de càrrega estarà formada per un material sòlid i antilliscant. A la 

part inferior es col·locarà un dispositiu de seguretat per evitar moviments i es fixarà a la pròpia 

escala quan aquesta estigui plegada i al camió quan estigui desplegada. 

- L’escala només s’utilitzarà per treballs de càrrega i inspecció per un sol operari, només quan el 

vehicle estigui parat. 

- Els camions haurien de disposar de farmaciola de primers auxilis i extintor d’incendis de 5 kg. 

- No es baixarà del camió fins que aquest estigui completament aturat. 

- Quan el subministra es realitzi amb pendents entre 5-16% es col·locaran topalls a les rodes, 

fre de mà i marxa enrere o endavant contrària a la direcció de la pendent. 

- Dins l’obra en circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega. 

- Es procurarà que el camió estigui parat en tots els treballs de descàrrega de fluids, sempre 

que sigui possible. 

- Si es tracta d’un camió regador, amb mànega o barra pulveritzadora, la circulació serà sempre 

endavant mentre es realitzi el reg, quedant prohibit fer-ho marxa enrere. 

- Quan durant els treballs de buidat s’ocupi part de la via pública, s’instal·laran senyals, balises, 

etc., per advertir als vehicles que circulen per la mateixa. 

- No es circularà ni s’estacionarà a distancies inferiors a 2 m de talls del terreny, perímetres 

d’excavacions, etc. 

- El conductor disposarà de calçat antilliscant i es preocuparà de mantenir les soles lliures de 

fang per evitar el bloqueig als pedals i mecanismes. 

- S’utilitzaran els llocs previstos per pujar o baixar de la cabina, quedant totalment prohibit 

saltar des de la mateixa. 

- Sempre que no hi hagi bona visibilitat, les maniobres es guiaran per un altre operari. 

 

1.5.2.3. Camió formigonera 

 

1. DEFINICIÓ 

Automòbil pel transport de formigó amb un mesclador mecànic format per un dipòsit amb un 

moviment de rotació. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Aquesta avaluació s’ha fet en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell. GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Cops contra objectes o 
elements mòbils. GREU PROBABLE ALT  Calçat,casc 

iguants. 
Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU PROBABLE MIG  Calçat,casc 

iguants. 
Projecció de fragments o 
partícules(esquitxades de 
formigó). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT  Ulleres. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements. GREU POSSIBLE MIG  Calçat,guant

s icasc. 
Atrapaments per bolcada de 
màquines o vehicles. 

MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina,cabina, 
tancai topalls. 

Calçat icasc. 

Sobreesforços GREU POSSIBLE MIG  Faixa. 
Contactes amb substàncies 
càustiques o corrosives 
(formigó). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT  Guants imp. 
i botes imp. 

Atropellaments, cops i xocs 
amb ocontra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina, tancai 

topalls. 
Calçat 

iarmilla. 

Exposició a sorolls GREU PROBABLE ALT Cabina. Protectoraud
itiu. 

Exposició a vibracions GREU PROBABLE ALT  Faixa. 
 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció del camió. 

- Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació. 

- Tanques metàl·liques. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Casc de seguretat 

- Calçat de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques 

- Ulleres antiprojeccions 

- Faixa dorsolumbar 

- Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant) 

- Guants contra les agressions químiques (impermeables de polietilè) 

- Protecció auditiva 

- Armilla retrorreflectant 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la 

maquinària de forma segura. 

- El personal que condueixi camions serà especialista, estant en possessió de la documentació 

de capacitació acreditativa. 
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- De la mateixa manera el maquinista disposarà de l’autorització d’ús de maquinària, atorgada 

per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. En aquesta autorització hi ha una relació de les màquines que 

pot portar el treballador i li serà prohibit portar qualsevol màquina que no estigui en la relació 

anterior. 

- Tots el vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibre de 

manteniment. 

- L’escala d’accés a la tremuja estarà formada per un material sòlid i antilliscant. A la part 

inferior es col·locarà un dispositiu de seguretat per evitar moviments i es fixarà a la pròpia 

escala quan aquesta estigui plegada i al camió quan estigui desplegada. 

- La tremuja també tindrà una plataforma a la part superior, perquè l’operari si situï per 

observar l’estat de la mateixa i realitzar treballs de neteja. Aquesta estarà dotada de barana de 

90 cm. d’alçada. 

- Aquesta plataforma ha de tenir una superfície mínima de 40x50 cm. i ser de material 

consistent i del tipus reixa per evitar l’acumulació de material. 

- L’escala només s’utilitzarà per treballs de neteja, manteniment i inspecció i per un sol operari, 

només quan el vehicle estigui parat. 

- Els camions han de disposar de farmaciola de primers auxilis i extintor d’incendis de 5 kg. 

- Si el vehicle circula pel lloc de treball, hi haurà un operari dedicat a vigilar la ruta a seguir 

abans que aquest es posi en funcionament. 

- No es baixarà del camió fins que aquest estigui completament aturat. 

- Quan el subministra es realitzi amb pendents entre 5-16% es col·locaran topalls a les rodes, 

fre de mà i marxa enrere o endavant contrària a la direcció de la pendent. 

- Per abandonar la cabina del camió, el xofer s’haurà de col·locarel casc de seguretat. 

- Dins l’obra es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega. 

- Quan durant els treballs de formigonat s’ocupi part de la via pública, s’instal·laran senyals, 

balises, etc., per advertir als vehicles que circulen per la mateixa. 

- No es circularà ni s’estacionarà a distàncies inferiors a 2 m. de talls del terreny, perímetres 

d’excavacions, etc. 

- El conductor disposarà de calçat antilliscant i es preocuparà de mantenir les soles lliures de 

fang per evitar el bloqueig als pedals i mecanismes. 

- S’utilitzaran els llocs previstos per pujar o baixar de la cabina, quedant totalment prohibit 

saltar des de la mateixa. 

- Sempre que no hi hagi bona visibilitat, les maniobres es guiaran per un altre operari. 

 

1.5.2.4. Maquinària per moviment de terres en general 

 

1. DEFINICIÓ 

En aquesta fitxa s’agrupen les màquines utilitzades per realitzar els treballs de buidat del solar i 

el corresponent transport de terres a l’abocador. 
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2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Per a la realització de l’avaluació s’ha seguit la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya, basada en el mètode Marí. 

Aquesta s’ha fet en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (al baixar de la 
màquina). 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat,casc 

iguants. 
Projecció de fragments o 
partícules. 

GREU PROBABLE ALT Cabina. Ulleres. 

Atrapaments per bolcada 
demàquines o vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT 

Botzina,cabina, 
tancai topalls. Calçat. 

Accidents causats per éssers 
vius. LLEU POSSIBLE BAIX Cabina. 

Calçat,guant
s iroba 

detreball. 
Atropellaments, cops i xocs 
amb ocontra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT 

Botzina,tanca 
itopalls. 

Calçat 
iarmilla. 

Exposició a pols i 
contaminantsquímics 
(inhalació). 

LLEU INEVITABLE ALT Cabina. Mascareta 

Exposició a soroll (Leqd> 90 
dB(A) o Pic > 140 dB., segons 
RD 1316/89). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. 
Protectorsau

ditius. 

Exposició a vibracions. GREU INEVITABLE MOLT ALT  Faixa. 
Exposició a radiacions no 
ionitzants(radiació solar). GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Roba 

detreball. 
Caiguda de persones a diferent 
nivell (al baixar de la 
màquina). 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat,casc 

iguants. 
 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la maquinària utilitzada en 

l’execució de moviment de terres. 

- Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació. 

- Tanques metàl·liques. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Casc de seguretat. 

- Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà). 

- Calçat de seguretat. 

- Faixa dorsolumbar. 

- Equip filtrant de partícules (mascareta). 
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- Ulleres antiprojeccions. 

- Armilla retrorreflectant. 

- Protecció auditiva. 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilitzacióde la 

maquinària de forma segura. 

- El personal que condueixi camions o maquinària, serà especialista, estant en possessió dela 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibrede 

manteniment. 

- L’operari disposarà de roba que permeti afrontar les inclemències del temps (fred i pluja). 

- Pel que fa al soroll, s’utilitzarà obligatòriament protecció auditiva quan el Nivell Continu Diari 

Equivalent (Leqd) resultant de la seva utilització superi els 90 dB(A) o el nivell dePic sigui 

superior als 140 dB. 

• Terreny i entorn 

- Els accessos a l’obra es mantindran en bon estat per la circulació evitant la formació de 

blandons i zones de fang excessiu. 

- La màquina estacionarà als llocs establerts amb la mínima pendent i separades del límitde 

l’excavació. 

- Es col·locaran senyals, balises, etc., per avisar dels vehicles que circulen. 

- No s’estacionarà ni es circularà a distàncies inferiors a 3 m del talls del terreny,perímetres 

d’excavacions, barrancs, etc., per evitar la bolcada. 

- Quan es circuli per zones amb talussos, aquests estaran degudament senyalitzats a 

unadistància superior a 2 m del perímetre. 

- Quan es treballi en terrenys secs es regarà per evitar la formació de pols. 

- Es vigilarà la separació amb les línies elèctriques aèries o subterrànies, conduccions, etc. 

- L’alçada del front de l’excavació serà adequat a les característiques de la màquina. 

- Per la circulació per obra es definiran i senyalitzaran els recorreguts per evitar lescol·lisions. 

 

• Comprovacions prèvies 

- Abans de posar en funcionament la maquinària, es comprovarà l’estat dels dispositius 

defrenada, pneumàtics, nivells, etc. 

- S’han de revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que els gasos 

penetrin a la cabina del conductor. 

- Es comprovaran, abans de l’inici de la jornada laboral, els comandaments i dispositius 

deseguretat de la màquina. 
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• Sobre els operaris 

- Haurà de tenir coneixement de les mesures de seguretat en relació als treballs a realitzar. 

- El conductor disposarà de calçat antilliscant i procurarà mantenir les soles lliures de fangper 

evitar el bloqueig de pedals i mecanismes. 

- El conductor del camió no estarà a la cabina mentre durin les operacions de càrrega 

idescàrrega i es mantindrà fora del radi d’acció de la màquina. 

- Utilitzarà els llocs previstos per pujar o baixar de la cabina evitant saltar des de lamateixa. 

- Quan abandoni la cabina utilitzarà el casc de seguretat si no és al final de la jornadalaboral un 

cop parades totes les màquines, o en una zona sense risc de caigudad’objectes. 

- No es permetrà la utilització dels comandaments per persones diferents a l’operari. 

- En cas d’interferència amb una línia elèctrica no s’abandonarà la cabina. 

- No abandonar la màquina amb el motor en marxa. 

- Realitzarà les maniobres dintre del camp de visibilitat; en cas contrari, es precisaràl’ajuda d’un 

altre operari que ho senyali. 

- Si hi ha soroll excessiu s’utilitzaran taps o auriculars. 

 

• Sobre el funcionament 

- Com a norma general s’evitarà circular a velocitats superiors a 20 Km/h durant elmoviment de 

terres. 

- Abans de començar buidats s’inspeccionarà la zona per evitar despreniments sobrepersones, 

màquines, etc. 

- Quan es realitzin maniobres no es permetrà l’estada de persones a les proximitats delradi 

d’acció de la màquina. 

- Les maniobres de càrrega i descàrrega es guiaran sempre per un operari especialista. 

- No es realitzarà la marxa enrere, ni es realitzaran maniobres en espais reduïts, sensel’ajuda 

d’un altre operari que ajudi en les indicacions. 

 

• Normes generals 

- Tots els engranatges i parts mòbils de la maquinària estaran protegits adequadamentquedant 

inaccessibles. 

- Les escales d’accés a la màquina estaran en bones condicions. 

- No realitzar reparacions amb la màquina en funcionament o el motor en marxa. 

- No s’utilitzarà el braç de la màquina com a grua ni la cullera per a transport de materialsdins 

l’obra. 

- No abandonar la cabina amb el motor en marxa ni la cullera carregada o pujada. 

- No emmagatzemar a dins de la cabina llaunes de gasolina ni altres productes inflamables. 

- Col·locar un extintor portàtil i farmaciola a llocs de fàcil accés. 
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- Es treballarà sempre amb els gats o estabilitzadors de la màquina estesos i transmetenttot el 

pes sobre ells. 

- Quan hi hagi varies màquines treballant a la vegada dins la mateixa obra, es mantindràentre 

les mateixes una distància de seguretat que permeti el moviment normal de lesmateixes, sense 

dificultar-ne els desplaçaments. 

- Com a norma general ningú s’aproximarà a menys de 5 m d’una màquina en 

funcionament excepte en casos en que sigui imprescindible per al guiatge del conductorde la 

mateixa amb total seguretat. 

- Durant la càrrega del camió es vigilarà que no hi hagi cap altre vehicle estacionat a lazona de 

perillositat. 

- Es carregaran els materials pels costats o per la part de darrera del camió, mai passant lapala 

sobre la cabina del camió. 

 

• Conduccions enterrades no previstes 

- Suspendre els treballs d’excavació, pròxims a conduccions. 

- Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 

- Protegir-la per evitar deterioraments. 

- No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells. 

- En cas de deteriorament impedir l’accés de personal i informar al propietari. 

- En cas de trencar o esclafar una conducció, interrompre els treballs i avisar al propietari 

oautoritats depenent de la gravetat de l’incident, així com al tècnic encarregat de l’obra. 

 

1.5.2.5. Estenedora 

1. DEFINICIÓ 

Màquina autopropulsada sobre cadenes utilitzada per l’estesa d’aglomerats asfàltics. Està 

formada per una tremuja de recepció i una zona d’estesa i vibrat de l’aglomerat asfàltic en 

calent. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

S’ha realitzat l’avaluació en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (al baixar de la 
màquina). 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Cops contra objectes o 
elements immòbils. 

LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat,casc 
iguants. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements. GREU POSSIBLE MIG  

Calçat,casc 
iguants. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Contactes tèrmics (cremades). LLEU PROBABLE MIG  
Guants,calça

t iroba 
detreball. 

Contacte amb 
substànciescàustiques o 
corrosives. 

GREU PROBABLE ALT  Guantsimp. 
ibotes imp. 

Atropellament, cops i xocs 
amb ocontra vehicles. MOLTGREU PROBABLE MOLT ALT Botzina itanca. 

Calçat 
iarmilla. 

Exposició a pols i 
contaminantsquímics 
(inhalació). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Mascareta 

Exposició a sorolls. GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. 
Protectorsau

ditius. 
Exposició a 
temperaturesextremes. LLEU PROBABLE MIG Cabina. 

Roba 
detreball. 

Exposició a radiacions 
noionitzants (radiació solar). GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Roba 

detreball. 
 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la màquina estenedora de 

productes bituminosos 

- Tanques metàl·liques 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

- Casc de seguretat. 

- Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà). 

- Calçat de seguretat. 

- Guants contra les agressions químiques (impermeables de polietilè) 

- Calçat impermeable de seguretat (amb puntera reforçada i sola antilliscant). 

- Protecció auditiva. 

- Equip filtrant de partícules (mascareta). 

- Armilla retrorreflectant. 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la 

utilització de la màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de ladocumentació 

de capacitació acreditativa. 

- De la mateixa manera el maquinista disposarà de l’autorització d’ús de maquinària,atorgada 

per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. En aquesta autorització hi ha una relacióde les màquines que 

pot portar el treballador i li serà prohibit portar qualsevolmàquina que no estigui en la relació 

anterior. 
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- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en elllibre de 

manteniment. A més a més diàriament, a l’inici de la jornada laboral, elmaquinista restarà 

obligat a revisar tots els nivells de la màquina. 

- Es procurarà que a cada estenedora hi hagi una farmaciola de primers auxilis i unextintor 

degudament revisat. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m delperímetre de 

rases, terraplens, etc. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensablecol·locar 

balises de forma visible als límits de la zona de treball. 

- Caldrà senyalitzar les zones de treball i de pas dins l’obra per tal de garantir la nointerferència 

entre les diferents màquines que hi intervenen. 

- En els treballs en zones de forta inclinació lateral, caldrà evitar la circulació demanera 

perpendicular a la pendent, i es seguiran les indicacions del fabricant perconèixer les limitacions 

d’inclinació de la màquina. 

- A la màquina només hi podran viatjar les persones encarregades de controlar elfuncionament 

de la mateixa durant l’estesa d’aglomerat. 

- Per pujar i baixar de la màquina només s’utilitzaran les parts convenientmentsenyalitzades, 

evitant trepitjar les parts mòbils de la mateixa. 

- Encara que la velocitat de desplaçament de la màquina segui lenta, no es permet depujar i 

baixar de la mateixa en marxa. 

- Si algun dels elements de la màquina es queda encallat, es pararà la màquina abansd’actuar. 

- Durant l’operació de descàrrega d’aglomerat del camió a la tolva de l’estenedora, es procurarà 

una zona de seguretat de 2 m a tot el perímetre de la tolva. 

- El conductor del camió es guiarà per les instruccions d’un altre operari per tal derealitzar la 

maniobra d’aproximació i buidat de l’aglomerat dins la tolva de l’estenedora. 

- Quan s’aturin els treballs, caldrà parar el motor de la màquina, posar el fre de ma ifalcar la 

màquina si la pendent ho requereix. 

- Sempre que sigui possible es deixarà la màquina en un terreny pla. 

 

1.5.2.6. Compactadora de corrons 

 

1. DEFINICIÓ 

Màquina autopropulsada sobre corrons amb una estructura rígida o articulada i utilitzada per 

compactar terrenys o paviments. La grandària i tipus de corrons poden ser variables en funció 

de les tasques que han de realitzar. Podem trobar també compactadores mixtes amb corró a la 

part frontal i pneumàtics a la part posterior. 
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2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

S’ha realitzat l’avaluació en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (al baixar de la 
màquina). 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements. 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat,casc 
iguants. 

Atrapaments per bolcada de 
màquines o vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT 

Cabina,pòrtic, 
cinturói tanca. Calçat icasc. 

Atropellaments, cops i xocs 
amb ocontra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina itanca Calçat 

iarmilla. 
Exposició a pols i 
contaminantsquímics 
(inhalació). 

GREU PROBABLE ALT Cabina. Mascareta. 

Exposició a sorolls. GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. 
Protectors 
Auditius. 

Exposició a vibracions GREU INEVITABLE MOLT ALT  Faixa. 
Exposició a vibracions no 
ionitzants (radiació solar). GREU PROBABLE ALT Cabina. 

Roba 
detreball. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la màquina 

- Pòrtic de seguretat de la màquina quan no disposi de cabina si l’operari condueix sobre la 

mateixa 

- Cinturó de seguretat quan la màquina no disposa de cabina sinó de pòrtic 

- Tanques metàl·liques 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

- Casc de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà). 

- Calçat de seguretat 

- Faixa dorsolumbar 

- Armilla retroreflectant 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Protecció auditiva 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la 

màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 



REMODELACIÓ DEL RECINTE ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL DE LES OLIVERES 
ANNEX 15: SEGURETAT I SALUT 

58 

- De la mateixa manera el maquinista disposarà de l’autorització d’ús de maquinària, atorgada 

per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. En aquesta autorització hi ha una relació de les màquines que 

pot portar el treballador i li serà prohibit portar qualsevol màquina que no estigui en la relació 

anterior. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibre de 

manteniment. A més a més diàriament, a l’inici de la jornada laboral, el maquinista restarà 

obligat a revisar tots els nivells de la màquina. 

- El tipus de corrons a utilitzar s’haurà d’adaptar a les feines que s’han de portar a terme. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa. 

- L’ascens i descens de la compactadora es farà pels llocs dissenyats per fer-ho, quedant 

totalment prohibit fer-ho pels corrons. 

- La màquina es deixarà sempre en un terreny pla però si per manca d’espai s’ha de deixar en 

pendent, sempre es deixarà falcada i a ser possible travessada segons el sentit de la pendent 

(si aquesta no és excessiva, ja que inclinacions importants poden comportar la bolcada de la 

màquina). 

- Es procurarà treballar sempre de manera que la màquina quedi orientada en el sentit de la 

pendent i no travessada respecte la mateixa. 

- Es seguiran les instruccions del fabricant respecte les pendents i inclinacions màximes que pot 

afrontar la compactadora de corrons. 

- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que no hi hagi personal dins la zona de 

treball de la compactadora. 

- Està prohibit utilitzar l’ombra projectada per aquesta per descansar. 

- No es transportaran passatgers sobre la màquina si no és en llocs destinats a tal efecte. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre de 

rases, terraplens, etc. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar 

balises de forma visible als límits de la zona de treball. 

 

1.5.2.7. Compactadora de pneumàtics 

 

1. DEFINICIÓ 

Màquina autopropulsada sobre pneumàtics amb una estructura rígida o articulada i utilitzaran 

per compactar terrenys o paviments. La grandària i tipus de corrons poden ser variables en 

funció de les tasques que han de realitzar. Podem trobar també compactadores mixtes amb 

corró a la part frontal i pneumàtics a la part posterior. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

S’ha realitzat l’avaluació en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (al baixar de la 
màquina). 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements. GREU POSSIBLE MIG  Calçat,casc 

iguants. 
Atrapaments per bolcada 
demàquines o vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Cabina,pòrtic, 

cinturói tanca. Calçat icasc. 

Atropellaments, cops i xocs 
amb o contra vehicles. 

MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina itanca Calçat 
iarmilla. 

Exposició a pols i contaminants 
químics (inhalació). 

GREU PROBABLE ALT Cabina. Mascareta 

Exposició a sorolls. GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. 
Protectorsau

ditius. 
Exposició a vibracions. GREU INEVITABLE MOLT ALT  Faixa. 
Exposició a vibracions no 
ionitzants (radiació solar). GREU PROBABLE ALT Cabina. 

Roba 
detreball. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la màquina 

- Pòrtic de seguretat de la màquina quan no disposi de cabina si l’operari condueix sobre la 

mateixa 

- Cinturó de seguretat quan la màquina no disposa de cabina sinó de pòrtic 

- Tanques metàl·liques 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

- Casc de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà). 

- Calçat de seguretat 

- Faixa dorsolumbar 

- Armilla retroreflectant 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Protecció auditiva 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització dela 

màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de ladocumentació 

de capacitació acreditativa. 

- De la mateixa manera el maquinista disposarà de l’autorització d’ús de maquinària,atorgada 

per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. En aquesta autorització hi ha una relació de lesmàquines que 

pot portar el treballador i li serà prohibit portar qualsevol màquina que noestigui en la relació 

anterior. 
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- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibrede 

manteniment. A més a més diàriament, a l’inici de la jornada laboral, el maquinistarestarà 

obligat a revisar tots els nivells de la màquina. 

- El tipus de corrons a utilitzar s’haurà d’adaptar a les feines que s’han de portar a terme. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa 

- L’ascens i descens de la compactadora es farà pels llocs dissenyats per fer-ho, 

quedanttotalment prohibit fer-ho pels corrons. 

- La màquina es deixarà sempre en un terreny pla però si per manca d’espai s’ha de deixaren 

pendent, sempre es deixarà falcada i a ser possible travessada segons el sentit de lapendent (si 

aquesta no és excessiva, ja que inclinacions importants poden comportar labolcada de la 

màquina). 

- Es procurarà treballar sempre de manera que la màquina quedi orientada en el sentit dela 

pendent i no travessada respecte la mateixa. 

- Es seguiran les instruccions del fabricant respecte les pendents i inclinacions màximesque pot 

afrontar la compactadora de corrons. 

- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que no hi hagi personal dins la zona 

detreball de la compactadora. 

- Està prohibit utilitzar l’ombra projectada per aquesta per descansar. 

- No es transportaran passatgers sobre la màquina si no és en llocs destinats a tal efecte. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m delperímetre de 

rases, terraplens, etc. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable 

col·locarbalises de forma visible als límits de la zona de treball 

 

1.5.2.8. Retroexcavadora 

 

1. DEFINICIÓ 

Màquina autopropulsada sobre rodes amb una estructura rígida o articulada amb una cullera 

horitzontal fixada a la part frontal i un braç amb una petita cullera a la part posterior. La pala 

frontal s’utilitza per a la càrrega i descàrrega de terres, i el braç de la zona posterior serveix per 

a l’excavació de terres en formació de rases o rebaixos. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Aquesta avaluació s’ha fet en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les 

proteccions col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRisc ProteccionsCol·lecti
ves EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (al baixar de la 
màquina). 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat,casc 

iguants. 
Projecció de fragments o 
partícules. GREU PROBABLE ALT Cabina. Ulleres. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements. 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat,casc 
iguants. 

Atrapaments per bolcada de 
màquines o vehicles. 

MOLTGREU PROBABLE MOLT ALT Botzina,cabina, 
tancai topalls. 

Calçat icasc. 

Accidents causats per éssers 
vius. LLEU POSSIBLE BAIX Cabina. 

Calçat,guant
s iroba 

detreball. 
Atropellament, cops i xocs 
amb o contra vehicles. 

MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina, tancai 
topalls 

Calçat 
iarmilla. 

Exposició a pols i contaminants 
químics (inhalació). GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Mascareta 

Exposició a sorolls. GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Protectorsau
ditius. 

Exposició a vibracions. GREU PROBABLE ALT  Faixa. 
Exposició a radiacions no 
ionitzants (radiació solar). GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Roba 

detreball. 
 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la maquinàriautilitzada en 

l’execució de moviment de terres. 

- Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d’excavació. 

- Tanques metàl·liques. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Casc de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà) 

- Calçat de seguretat 

- Protecció auditiva 

- Ulleres antiprojeccions. 

- Faixa dorsolumbar 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Armilla retrorreflectant 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització dela 

maquinària de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària, serà especialista, estant en possessió de 

ladocumentació de capacitació acreditativa. 
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- De la mateixa manera el maquinista disposarà de l’autorització d’ús de maquinària,atorgada 

per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. En aquesta autorització hi ha una relació de lesmàquines que 

pot portar el treballador i li serà prohibit portar qualsevol màquina que noestigui en la relació 

anterior. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibrede 

manteniment. 

- Utilitzar el tipus de retroexcavadora segons els treballs a realitzar: erugues en terrenystous i 

desplaçaments curts, pneumàtics en terrenys durs i trajectes llargs. 

- Es procurarà que a cada retroexcavadora hi hagi una farmaciola de primers auxilis i unextintor 

degudament revisat. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la cullera aixecada i sense recolzar-la aterra. 

- Està prohibit utilitzar l’ombra projectada per aquesta per descansar. 

- Com a norma general no s’ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenyshumits o al 

30% en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions delfabricant. 

- Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera estarà a lapart 

posterior de la màquina. 

- No es permetrà el desplaçament de la màquina si prèviament no queda recolzada lacullera a 

la pròpia màquina de manera que la cullera quedi plegada. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m delperímetre de 

les rases, fronts d’excavacions, terraplens, etc. 

- No es realitzaran treballs a l’interior d’una rasa quan es trobin operaris dintre del radid’acció 

de la màquina. 

- Durant la realització de l’excavació, la màquina estarà falcada mitjançant recolzamentsque 

aixequin les rodes del terra, per evitar desplaçaments i facilitar la immobilitat delconjunt. Si el 

rodament és sobre erugues, les falques seran innecessàries. 

- Durant l’obertura de rases hi haurà una sincronització entre aquesta activitat il’apuntalament 

que eviti l’esfondrament de les terres. 

- Si el tren de rodament és sobre pneumàtics, aquests estaran inflats amb la pressióadequada. 

- Les precaucions s’extremaran a les proximitats de conduccions subterrànies de gas ilínies 

elèctriques, així com foses a prop de terrenys elevats on les parets estiguinapuntalades. 

- Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant caldrà anivellar la zona detreball. 

El treball es realitzarà lentament i per no reduir l’estabilitat de la màquinas’evitarà l’oscil·lació de 

la cullera en direcció a la pendent. 

- S’evitarà aixecar o girar l’equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestesaccions 

provoquen una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència lainestabilitat 

del conjunt. 

- Durant els treballs amb equip retroexcavador, és necessari retrocedir la màquina quan 

lacullera comenci a excavar per sota del xassís. 

- La cullera no s’ha d’utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan migdespreses. 
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- Al carregar el material sobre els camions, la cullera mai ha de passar per sobre de lacabina de 

conducció. 

- Quan es realitzi la càrrega, el conductor del vehicle ha de romandre fora de la cabina,allunyat 

de l’abast de la possible pèrdua de material i en un punt de bona visibilitatperquè pugui actuar 

de guia. Si es vehicle porta cabina integral de seguretat podràromandre a l’interior de la 

mateixa. 

- Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se de que el braç estigui baixat i arat. 

Quan sigui necessari treballar amb el braç aixecat, s’utilitzaran puntals per evitara baixada 

sobtada del braç o la bolcada de la màquina. 

- És imprescindible el tibat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics a 

l’inici de la jornada laboral. 

- No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s’utilitzarà la cullera per aixecarpersones. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable 

col·locarbalises de forma visible als límits de la zona de treball. 

- Les retroexcavadores són susceptibles d’utilitzar diversos accessoris per la qual cosa 

calassegurar-se d’utilitzar l’adequat segons el treball a realitzar. 

- Quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rajoles ceràmiques que avisen de lapresència 

de cables o canalitzacions enterrats no previstos, caldrà aturar els treballs iconsultar al tècnic 

responsable de l’obra. 

 

1.5.2.9. Motoanivelladora 

 

1. DEFINICIÓ 

Màquina autopropulsada sobre rodes d’estructura rígida amb una pala horitzontal sota el xassís, 

darrera de les rodes directrius. S’utilitza pel moviment horitzontal de petites quantitats de terra, 

desplaçant les mateixes per anivellar el terreny. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

Per a la realització de l’avaluació s’ha seguit la Guia d’Avaluació de Riscos del Departament de 

Treball de la Generalitat de Catalunya, basada en el mètode Marí. 

Aquesta s’ha fet en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les proteccions 

col·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones a diferent 
nivell (al baixar de la 
màquina). 

GREU POSSIBLE MIG  Calçat icasc. 

Atrapaments per bolcada de 
màquines o vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina,cabina 

itanca. Calçat icasc. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Accidents causats per éssers 
vius. 

LLEU POSSIBLE BAIX Cabina. 
Calçat,guant

s iroba 
detreball. 

Atropellament, cops i xocs 
amb o contra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina itanca. Calçat 

iarmilla. 
Exposició a pols i contaminants 
químics (inhalació). GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Mascareta. 

Exposició a sorolls. GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Protectorsau
ditius. 

Exposició a radiacions no 
ionitzants (radiació solar). 

GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Roba 
detreball. 

 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la maquinària utilitzada en 

l’execució de moviment de terres. 

- Tanques metàl·liques. 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

Relació no exhaustiva d’EPI’s a utilitzar: 

- Casc de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus americà) 

- Calçat de seguretat 

- Protecció auditiva 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Armilla retrorreflectant 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització dela 

màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària, serà especialista, estant en possessió de 

ladocumentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibrede 

manteniment. 

- Es procurarà que a cada anivelladora hi hagi una farmaciola de primers auxilis i unextintor 

degudament revisat. 

- Com a norma general no s’ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenyshumits o al 

30% en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions delfabricant. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m delperímetre de 

les rases, fronts d’excavacions, terraplens, etc. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable 

col·locarbalises de forma visible als límits de la zona de treball. 

- No es transportaran passatgers fora de la cabina. 
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- Caldrà senyalitzar les zones de treball i de pas dins l’obra per tal de garantir la nointerferència 

entre les diferents màquines que hi intervenen. 

- No es treballarà amb l’anivelladora sobre terrenys molt durs o roca, ni sobre sorres oterrenys 

enfangats. 

- Si el front de terra a desplaçar és molt alt, caldrà la intervenció inicial d’un buldòzer, 

palacarregadora o retroexcavadora per tal d’escampar més les terres i disposar un angled’atac 

menor. 

- Sempre que no s’estigui treballant, es circularà amb la pala aixecada fins a la sevaposició 

superior. 

- Quan es surti a vies de circulació, es seguiran les indicacions d’un guia amb bona visibilitat 

sobre el trànsit sempre que el conductor no disposi de bona visibilitat. 

- En els treballs en zones de forta inclinació lateral, caldrà evitar la circulació de 

maneraperpendicular a la pendent, i es seguiran les indicacions del fabricant per conèixer 

leslimitacions de l’anivelladora. 

- Quan s’aturin els treballs, caldrà parar el motor de la màquina, posar el fre de ma i falcar les 

rodes si la pendent ho requereix. 

- Sempre que sigui possible es deixarà la màquina en un terreny pla. 

 

1.5.2.10. Mini carregadora 

 

1. DEFINICIÓ 

Màquina autopropulsada sobre rodes d’estructura rígida, a la qual se li poden acoblar 

granquantitat d’accessoris entre d’altres una pala carregadora, pala retroexcavadora, 

martellpicador, raspall de neteja del paviment, amassadora de formigó, etc. 

 

2. AVALUACIÓ DE RISCOS 

S’ha realitzat l’avaluació en forma de taula, indicant de manera no exhaustiva les 

proteccionscol·lectives i individuals que es poden utilitzar per cada risc considerat. 

 

Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Caiguda de persones al mateix 
nivell (al entrar o sortir de la 
màquina). 

LLEU POSSIBLE BAIX  Calçat icasc. 

Cops contra objectes o 
elements immòbils. 

LLEU PROBABLE MIG  Calçat,casc 
iguants. 

Talls i cops per objectes o 
eines. LLEU PROBABLE MIG  

Calçat,casc 
iguants. 

Projecció de fragments o 
partícules. GREU POSSIBLE MIG Cabina. Ulleres. 

Atrapaments per o entre 
objectes o elements. GREU POSSIBLE MIG  Calçat,casc 

iguants. 
Atrapaments per bolcada de 
màquines o vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina,cabina i 

tanca Calçat icasc. 
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Riscos Gravetat Probabilitat ValoracióRi
sc 

ProteccionsCol·le
ctives EPI’s 

Sobreesforços GREU POSSIBLE MIG  Faixa. 
Atropellaments, cops i xocs 
amb o contra vehicles. MOLTGREU POSSIBLE ALT Botzina i tanca. 

Calçat i 
armilla. 

Exposició a pols i contaminants 
químics (inhalació). GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Mascareta 

Exposició a sorolls. GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Protectorsau
ditius. 

Exposició a vibracions. GREU INEVITABLE MOLT ALT Cabina. Faixa. 
 

3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

- Botzina automàtica de marxa enrere i cabina de protecció de la màquina 

- Tanques metàl·liques 

 

4. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) 

- Casc de seguretat 

- Guants contra les agressions mecàniques (de lona i cuir tipus americà). 

- Calçat de seguretat 

- Ulleres antiprojeccions 

- Faixa dorsolumbar 

- Armilla retroreflectant 

- Equip filtrant de partícules (mascareta) 

- Protecció auditiva 

 

5. MESURES PREVENTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització dela 

màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de ladocumentació 

de capacitació acreditativa. 

- De la mateixa manera el maquinista disposarà de l’autorització d’ús de maquinària,atorgada 

per AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. En aquesta autorització hi ha una relació de lesmàquines que 

pot portar el treballador i li serà prohibit portar qualsevol màquina que noestigui en la relació 

anterior. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflectides les revisions en el llibrede 

manteniment. A més a més diàriament, a l’inici de la jornada laboral, el maquinistarestarà 

obligat a revisar tots els nivells de la màquina. 

- No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la màquinasobre 

dues rodes. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera 

excavadoraaixecada i sense recolzar-la a terra 
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- Com a norma general no s’ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenyshumits o al 

30 % en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions delfabricant. 

- S’evitarà en la mesura del possible la circulació per pendents laterals, respectant sempreles 

limitacions d’inclinació lateral indicades pel fabricant. 

- Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera excavadora 

esdeixarà el més baix possible, al igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori 

utilitzat. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 1.5 metres 

delperímetre de les rases, fronts d’excavacions, terraplens, etc. 

- No es realitzaran treballs a l’interior d’una rasa quan es trobin operaris dintre del radid’acció 

de la màquina. 

- Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant caldrà anivellar la zona detreball. 

El treball es realitzarà lentament i per no reduir l’estabilitat de la màquinas’evitarà l’oscil·lació de 

la cullera en direcció a la pendent. 

- S’evitarà aixecar o girar l’equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestesaccions 

provoquen una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència lainestabilitat 

del conjunt. 

- Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina quan lacullera 

comenci a excavar a la vertical del xassís. 

- La cullera no s’ha d’utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan migdespreses. 

- Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se que el braç estigui parat i baixat.Quan 

sigui necessari treballar amb el braç aixecat, s’utilitzaran puntals per evitar labaixada sobtada 

del braç o la bolcada de la màquina. 

- Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, així 

comdurant el canvi d’accessoris, el motor de la màquina haurà d’estar parat. 

- És imprescindible la comprovació de la pressió dels pneumàtics a l’inici de la jornadalaboral. 

- No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s’utilitzarà la cullera per aixecarpersones. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable 

col·locarbalises de forma visible als límits de la zona de treball. 

 

PRINCIPIS D’ACCIÓ PREVENTIVA 

 

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

en l’article 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 

condicionsd'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. 
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d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions idispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 

defectes quepoguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) Es dóna especial importància al manteniment de la maquinària i per això s´adjunta 

acontinuació el Pla de Manteniment de la Maquinària que AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A., realitza 

atota la seva maquinària. 

f) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferentsmaterials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

g) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

h) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

i) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicara les diferents feines o fases del treball. 

j) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

k) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

al'obra o prop de l'obra. 

 

Com a criteri general tindran preferència les proteccions col·lectives en front les individuals. A 

més, s'hauran demantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 

eines de treball. D'altrabanda, 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...). 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex contempla el Pla de Control de Qualitat. Aquest té com a objectiu establir els 

esquemes bàsics del control de qualitat de l’Obra. Aquesta presenta una sèrie d’unitats 

susceptibles de control a fi de garantir els mínims de qualitat exigibles. Es determinen quines 

són les unitats a controlar, els tipus de control i els assaigs normalitzats a emprar. 

 

Una segona finalitat és conseqüència o resultat de l’anterior i proporciona el cost que aquest 

control ha de representar en el total de l’Obra. 

 

2. UNITATS D’OBRA 

 

El control és destinat a verificar fonamentalment dues coses: 

 

• Control de la geometria de la obra o de parts d’ella. 

• Control de la qualitat dels materials emprats (resistència o altres paràmetres específics). 

• Control de l’execució de l’obra 

 

No totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès el fet de que no 

totes presenten la mateixa importància pressupostària ni la mateixa necessitat de control Amb 

l’objectiu de garantir un correcte funcionament de l’obra i del recinte, una vegada acabada 

aquesta. 

 

Les unitats més importants destinades a un control objecte del present pla són les següents: 

 

• Rebliments localitzats: Control de materials i d’execució. 

• Formigons en capes de neteja i anivellament: Control de materials i d’execució. 

• Formigons en massa: Control de materials i d’execució 

• Tractaments superficials bituminosos: Control d’execució 

 

3. ASSAJOS GENERALS. 

 

Els assaigs realitzats “in situ” o al laboratori homologat seran orientats al control de terres, 

paviments i conducte de reg. No hi hauran controls d’assaig de les canaletes i col�lectors dels 

quals caldrà la documentació de certificació de qualitat, homologació i medi ambient que 

remetin des del controls de qualitat de les fàbriques corresponents. 
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3.1. Tot-u. 

 

Donada la influència de la qualitat dels àrids en el comportament de les capes granulars, es 

molt important abans de realitzar qualsevol acopi es comprova la ionitat del jaciment o la 

cantera. Això obliga a portar a terme uns estudis previs si no hi ha hagut una explotació 

anterior. 

Per analitzar la qualitat dels àrids caldrà fer els diferents assaigs: granulometria, resistència 

mecànica, angulositat, neteja, adhesivitat, poliment... Un cop el compliment de les 

especificacions caldrà vigilar les segregacions que es puguin originar durant el procés de 

matxuqueig, per detectar-ho caldrà vigilància permanent. 

Es realitzarà la prehumitat per acostar-se a la posterior humitat de compactació (segons la 

Norma NLT 102/72). D’aquesta manera s’aconseguiran rendiments més elevats i es reduiran 

costos de fabricació. El contingut d’aigua durant la posta en obra ha de correspondrà al Proctor 

Modificat. Seguidament es procedirà a la compactació on caldrà el 100% del Proctor. 

 

El control es basa en: 

• Mesura de les densitats (segons la Norma NLT 109/72) que han de compactar-se 

amb la màxima obtinguda a l’assaig de Proctor modificat. Segons la Norma NLT 

108/72. 

• Habitualment es realitzaran controls mitjançant assaigs de càrrega amb placa. 

• Equivalent de sorra. Segons la Norma NLT 113/72. 

• Evitar el tràfic a l’obra sinó protegir-ho amb un reg de cobertura amb sorra molt 

neta. 

 

Per una bon control d’execució es consideren els lots, s’acceptarà o rebutjarà en bloc, el 

material que entri en 3000m2 de capa o en la fracció construïda diàriament si aquesta fos 

menor. Les mostres es prendran i els assaigs “in situ” es realitzarà en punts prèviament 

seleccionats mitjançant una mostra aleatòria, tant longitudinal com transversalment. 

 

3.2. Formigó. 

 

Segons el que indica la EHE-08 s’explicaran les diferents condicions de control dequalitat del 

formigó. 

 

Les mostres es realitzaran d’acord amb el que indica a la UNE EN 12350-1 i es faràen el punt 

d’abocar el formigó (obra o instal�lació prefabricada), a la sortidad’aquest corresponent 

l’element de transport i entre ¼ i ¾ de la descàrrega.  
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Quan no es puguin prendre mostres durant la descàrrega es prendran 5 porcionsaleatòries de la 

descàrrega completa, no propers a les vores on pot haver-seproduït segregació. La mostra ha 

de protegir-se del sòl, pluja, vent i dessecació i noexcedir els 15 min abans de la seva 

utilització. 

La resistència del formigó es comprovarà mitjançant la resistència a compressiósegons la UNE 

EN 12390-2. Tots els mètodes de càlcul es refereixen a lescaracterístiques del formigó endurit 

obtingudes mitjançant provetes cilíndriques de15x30cm i es faran a l’edat dels set o vint-i-vuit 

dies. 

S’agafaran quatre mostres dins de les provetes esmentades, serà important que al’obra no 

siguin glopejades ni mogudes i es mantindran en un lloc on no toqui elvent ni el sol directe. 

També es farà un assaig de consistència que consisteix en el con d’Abrams que seràquan el 

formigó és fresc. 

S’utilitza un motlle sense fons de forma troncocònica, proveït de dues nanses permanipular-lo 

amb unes dimensions interiors específiques. Es col�loca el motllessobre una superfície plana, 

rígida i impermeable. S’humiteja l’interior i la superfície,seguidament s’introdueix el formigó i 

s’anivella la superfície. Es ho traiem del motlleimmediatament aixecant el con a poc a poc i en 

direcció vertical sense sotracs i esmesura el punt més alt de la massa assentada. 

Es considerà conforme quan l’assentament obtingut en l’assaig es trobi dins elslímits, 

s’acceptarà el formigó quant la mida aritmètica dels dos valors obtingutsestigui compresa dins 

l’interval corresponent. 

 

3.3. Aglomerat. 

 

Primerament caldrà realitzar assaigs de l’origen i acopi del material alcomençament de les 

obres. 

El principal assaig és el Marshall que es realitzarà al laboratori que s’agafaran fins atres 

provetes, incloent: fabricació de les provetes, determinació de la densitataparent, trencament, 

càlcul de buits. NLT-159 

A la central de fabricació també caldrà que hi hagi un bon funcionament delsdiversos elements, 

posant atenció a la calibració dels sistemes de dosificació i latemperatura. També caldrà portar 

certa vigilància en els ciclons i les emissions dela xemeneia. Sobre les mescles caldrà realitzar 

periòdicament controls de: 

 

• Contingut de lligant. 

• Granulometria dels àrids. 
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En la posta en obra caldrà vigilar la temperatura del material al tractar-se d’unamescla 

bituminosa en calent, també s’haurà d’atendre a les condicionsmeteorològiques de manera que 

es suspendrà la extensió de la mescla si latemperatura ambient és inferior a 5ºC si hi ha pluja 

apreciable. També serà negatiuun vent molt fort. 

Al sortir la mescla per la central de fabricació s’agafaran unes mostres per mesurarla densitat 

que s’agafarà de referència per la compactació basats amb les tècniquesnuclears on es donen 

les mesures més precises.  

Al final de la jornada s’extreuentestimonis per a la determinació de la densitat aparent i 

espessors per podercomparar amb resultats de laboratori mitjançant sonda rotativa. 

 

4. ASSAJOS ESPECÍFICS DELS  MATERIALS DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ. 

 

S’han de lliurar els assaigs i certificats per a cada tipus de formigó que es posarà a l’obra, és 

recomanable que siguin part del propi control que fa la pròpia planta de formigó de les seves 

matèries primeres. La constructora els haurà de demanar a la planta de formigó que li faci el 

subministrament : 

 

• Certificats i documentació relativa a classificació de la planta de formigó subministradora. 

• Certificats i documentació relativa al ciment que es fa servir. 

• Certificats i documentació relativa als àrids que es fan servir. 

• Certificats i documentació relativa a l’aigua que es fa servir. 

• Certificats i documentació relativa als possibles additius que es pugin fer servir amb 

antelació a la seva col�locació 

• Dosificacions de cadascun dels formigons presents en l’obra amb antelació a la seva 

col�locació. 

 

S’ha de disposar d’aquests certificats abans de l’abocat del formigó, i per a cada tipus de 

formigó en el cas de l’obra de remodelació del recinte esportiu de les Oliveres als formigons : 

 

• HM-15 

• HA-25/B/20/ IIA 

• Altres tipus de formigó en cas de sol�licitar-ne per part de la Direcció de l’obra. 

 

4.1. Ciment 

 

(A lliurar per la Planta de formigó abans de començar els treballs per a cada tipus de formigó) 
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El ciment serà PORTLAND CEM I classe resistent 42.5 N/mm2 o superior, i si es desitja 

modificar la seva categoria tindrà que ser autoritzat per la Direcció Facultativa. 

No s’admetran ciments amb addició de cendres. 

S’exigirà al fabricant el certificat de garantia. 

Assaigs físics i químics, una vegada cada tres mesos de duració de l’obra i no menys de tres 

vegades durant l’obra. 

Si el ciment té la marca AENOR de conformitat amb normes UNE o una altre equivalent 

oficialment homologada, la direcció de l’obra podrà eximir al ciment dels assaigs de control de 

recepció conservant-se una mostra preventiva. 

 

4.2. Àrids 

 

(A lliurar per la Planta de formigó abans de començar els treballs per a cada tipus de formigó) 

 

Al menys el 90% en pes del àrid gruixut serà inferior al menor dels valors següents : 

a) 0,8 de la distància horitzontal lliure entre armadures independents. 

b) 1,25 entre una armadura i el parament més pròxim. 

c) 0,25 de l’amplada o dimensió mínima de la peça. 

d) 0,33 de l’amplada lliure dels nervis dels forjats. 

e) 0,4 del gruix de la xapa de compressió. 

 

La totalitat del àrid serà de tamany inferior al doble del límit anterior. 

 

4.3. Aigua 

 

(A lliurar per la Planta de formigó abans de començar els treballs per a cada tipus de formigó) 

 

Podran utilitzar-se totes les aigües sancionades com acceptables per la pràctica. 

En cas de falta d’antecedents, es podrà utilitzar l’aigua, desprès de sotmetre a assaigs de 

composició. 

 

4.4. Additius 

 

(A lliurar per la Planta de formigó abans de començar els treballs per a cada tipus de formigó) 

 

La seva utilització tindrà que ser autoritzada per la Direcció Facultativa, que exigirà les 

justificacions oportunes, així com la garantia del fabricant. 

Es imprescindible la realització d’assaigs previs en cada cas. 
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Es desaconsella la utilització del clorur càlcic com accelerant, perquè pot provocar fenòmens de 

corrosió d’armadures. 

 

4.5. Armadures 

 

Els acers per a armar emprats seran amb Certificat. De les barres d’acer corrugat subministrat a 

l’obra degudament identificades segons diàmetres emprats (6) (8) (10) (12) (16) (20) (25) etc. 

i malles, on consti nom fabricant i característiques i document o carta acreditatiu del 

subministrador que indiqui que el material de referència ha estat servit a l’obra. 

 

Nivell de control: NORMAL 

 

Acer amb certificat : 

Mostreig de dues provetes de cada diàmetre per lot de 20 T .(Abans de formigons) 

(2LOT) -2 Lot durant la fase d’estructura 

 

Sobre cada Lot es realitzarà per a cada tipus d’acer i diàmetre) : 

• Verificació de la secció equivalent. 

• Geometria dels ressalts. 

• Doblegat simple i doblegat-desdoblegat. 

 

Realitzar sobre cada diàmetre i dues vegades al llarg de l’obra : 

• Assaig de tracció. 

• Assaig d’arrencament de nus soldat, si s’utilitzen xarxes. 

• Verificació marques d’identificació de les armadures. 

• Aptitud a la soldadura. 

 

4.6. Formigó 

 

La consistència del formigó serà TOBA o PLÀSTICA segons la documentació de projecte amb un 

assentament en el con d’Abrams de 2-6 cm. Fent-se la compactació per vibrat mecànic. 

La resistència característica del formigó als 28 dies serà de 25 N/mm2, tenint-se que aconseguir 

20 N/mm2 als 8 dies. 

 

Control ESTADÍSTIC:Els lots es definiran segons els següents límits superiors: 
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• Element: Comprimit Flexió Massís 

o Volum de formigó   100 m3  100 m3  100 m3 

o Amassades    50   50   100 

o Setmanes d’execució   2   2   1 

o Superfície    500 m2  1000 m2 

o Plantes    2 

 

Es controlaran 2 amassades per lot. 

• Provetes per amassada : 6 

o 1 proveta als 7 dies. 

o 3 provetes als 28 dies. 

o 2 provetes de reserva als 60 dies. 

 

La resistència característica del formigó es aquella que presenta un grau de confiança del 95%, 

es a dir, que existeix la probabilitat de 0.95 de que es presentin valors individuals de resistència 

de provetes superior a fck segons l’EHE. 

 

Les amassades controlades estaran molt bé per tal de tenir constància d’on estan abocades 

realment. 

 

*La Ubicació dels lots corresponents als murs i sabates i forjats estructurals s’han de determinar 

en funció del ritme de realització de les mateixes i una vegada coneguda la planificació que 

entregarà el contractista respecte de les mateixes. 

 

5. ASSAJOS ESPECÍFICS DEL TUB DE REG 

 

Sobre el control del tub de la xarxa de reg es faran els següents assaigs: 

 

• Control de pressió amb anàlisi del comportament en funció del temps 

• Control de d’estanqueïtat del tub. 

 

Amb aquests assaigs i els certificats del fabricant de cada unitat d’obra utilitzada es 

consideraran superats els mínims necessaris pel control de qualitat de l’obra 
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6. ASSAJOS PER VERIFICAR LES CARACTERÍSTIQUES ESPORTIVESDE 

L’EQUIPAMENT PROJECTAT. 

 

6.1. Pavimentació de la gespa artificial. 

 

La superfície de joc de gespa artificial es compliran els següents requisits d’acordamb la UNE 

41958 IN “Paviments esportius”: 

 

• Absorció d’impactes: RF≥35% 

• Planeitat: diferència de nivell inferior a 3mm mesurats amb regla de3m (1/1000) 

• Bot de pilota: 80%≥B≥35% 

• Drenatge (mm/h): coeficient d’infiltració > 50 

• Pendent transversal màxima (%): ≤1% 

 

Per la sorra com a material de reblert de la gespa artificial s’exigeix: 

 

• Contingut en sorra de SIO2≥96%, CaO ≤3% 

• Forma: els cantells hauran de ser arrodonits o esfèrics. 

• Granulometria: 80% del pes estarà entre 0,16mm i 1,25mm 

• Longitud visible de fibra recomanable a 2mm a 3mmm. 

 

La FIFA (Federació Internacional d’Associacions de Futbol) i la UEFA (unió 

Europead’Associacions de Futbol) han elaborat uns criteris de qualitat per les superfícies 

degespa artificial que pretenen establir uns nivells òptims de qualitat i seguretat deljugador per 

aquestes superfícies, estableix tant proves de laboratori com proves decamp. Dintre de les 

gespes artificials recomanades per la FIFA es troba la GD 65 PRO i serà la que escol�locarà en el 

nou camp de futbolde les Oliveres. 

 

S’aportarà fitxa tècnica (o informes de laboratori) del material instal�lat on esreflecteixin com a 

mínim les propietats següents: 

 

a) Composició del fil. 

b) Pes del fil per unitat d’àrea. 

c) Resistència a la ruptura i estirament de la ruptura. 

d) Nombre de puntades per unitat d’àrea. 

e) Sistemes de muntatge i unió: encolat, cosit... Es requereix una resistènciade les 

juntes major o igual de 15N/mm2. mètode d’assaig segons norma EN12228. 

f) Resistència a l’envelliment. 
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g) Granulometria de la sorra de reblert i percentatge de contingut de SiO2 iCaO. Es 

requereix que els cantells dels grans de sorra siguin arrodonits i queel contingut de 

SiO2 sigui major o igual al 96% tal i com s’ha esmentatanteriorment per la norma 

UNE 41958 IN. 

h) Tipus i granulometria del material de reblert. Es requereix un percentatge defins 

de Φ<5mm (inferior al 5%). 

 

A més, s’aportarà el certificat dels assaigs d’un laboratori acreditat que garanteixiles 

característiques del material. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

A l’hora de realitzar la part de disseny de les instal�lacions i d’escollir els materials idonis per a 

l’obra a realitzar s’ha tingut en compte el compliment de les següents lleis i normatives de les 

diferents administracions. Les principals normatives que afecten al disseny d’aquest tipus d’obra 

són: 

 

• PIEC (norma tècnica del Pla director d’instal�lacions i equipaments Esportius de 

Catalunya). 

• Normativa de la Reial Federació Espanyola de Futbol (NIDE R 2005 FUT). 

• Llei 10/1900, de 23 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els 

establiments públics. 

• Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General de Policia 

d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 

• La llei de 20/1991 de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

 

Tot seguit fem menció dels apartats i articles dels documents esmentats que afecten a el tipus 

d’instal�lació que s’està projectant. 

• Normatives per a la redacció i execució de les obres. 

 

2. PIEC 

 

La normativa tècnica del Pla director d’instal�lacions i equipaments esportius de Catalunya és 

d’aplicació a tots els equipaments esportius de nova construcció i a les reformes i les 

ampliacions dels existents, en aquells aspectes que els afecti. Per als existents els són 

d’aplicació els punts 1, i 2, si escau. 

 

En els PIEC es diferencien tres àmbits d’aplicació d’acord amb les característiques de 

l’equipament esportiu amb un grau d’exigència creixent. El àmbit d’aplicació en que estan 

situats els camps i les pistes d’atletisme és els tercer corresponent a les instal�lacions esportives 

convencionals. Els requeriments que s’han de complir son acumulatius per tant nosaltres 

haurem de complir els requeriments dels tres àmbits. 

 

A efectes del Pla director d’instal�lacions i equipaments esportius de Catalunya, les obres són de 

construcció o de condicionament. Es consideren obres de construcció les que generen un nou 

equipament esportiu i per tant comporten la construcció de nous espais esportius o 

complementaris.  
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També es consideren obres de construcció les de reforma o ampliació d’instal�lacions ja 

existents, quan aquestes suposin el canvi de la seva tipologia, com per exemple el cobriment i 

el tancament d’una pista poliesportiva o d’una piscina a l’aire lliure.  

La resta es consideren obres per tal de condicionar elsequipaments ja existents, per millorar, 

ampliar o reformar aspectes de seguretat, funcionals o d’habitabilitat dels espais esportius o 

complementaris. 

 

2.1. Requeriments tècnics. 

 

2.1.1. Tots els equipaments esportius: 

 

a) Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, 

el marcatge, la indicació en un plànol, l’afitament o la senyalització, de 

manera que els usuaris els reconeguin i s’eviti que la resta de la gent pugui 

interferir en el desenvolupament de l’activitat que s’hi practica o que els 

traspassi, quan això representi un risc. 

b) Dins dels límits dels espais esportius on els usuaris facin activitats 

dinàmiques no hi pot haver arestes o altres elements esmolats que puguin 

ser la causa de traumatismes en la pràctica habitual. Si no fos possible 

d’evitar-los, es protegiran convenientment. 

c) Al voltant dels límits dels marcatges dels espais esportius hi haurà un marge 

de seguretat lliure d’obstacles o de qualsevol element que pugui ser causa 

de contusions o ferides als usuaris que superin els límits durant la pràctica 

prevista. La seva amplada s’adequarà a la dinàmica de l’activitat, essent 

proporcional a la velocitat dels esportistes. En cap cas serà inferior a 1 

metre. Si no fos possible guardar aquesta distància es disposaran les 

proteccions que siguin necessàries. 

d) Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o 

escletxes a l’abast dels usuaris on puguin quedar atrapats els dits o altres 

parts del cos. 

e) Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es 

dimensionaran proporcionats al nombre d’usuaris previstos i al mitjà de 

transport que aquests utilitzin. No es permetrà l’accés rodat a aquells 

equipaments que no tinguin resolt l’aparcament dels vehicles. 

f) Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a 

l’abast dels subministraments i dels serveis que requereixin. 
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g) En la construcció d’equipaments esportius s’adoptaran les mesures 

correctores necessàries per reparar l’impacte generat en l’entorn i el 

paisatge. Els talussos i/o desmunts s’executaran de manera que se’n 

garanteixi l’estabilitat, i es resolgué l’escorriment de les aigües recollides per 

les noves vessants. 

h) Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mòbil, ha de garantir una 

pràctica segura d’acord amb els criteris i requisits establerts en les normes 

europees UNEEN. La instal�lació l’ha de realitzar personal qualificat, ha de 

ser revisada freqüentment i reparada quan presenti algun desperfecte de 

manera que mantingui les condicions exigides pel seu ús. Qualsevol element 

que sigui un perill per als usuaris s’ha de retirar immediatament i prohibir-ne 

la utilització. 

i) El material esportiu que no s’utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament 

de l’activitat s’ha de retirar i emmagatzemar fora de l’abast de la gent i de 

manera que no suposi un risc per al personal encarregat del seu trasllat. 

j) Els paviments construïts als espais esportius destinats a ser trepitjats pels 

usuaris en la pràctica d’activitats dinàmiques i jocs de pilota seran segurs a 

la petjada, sense sots o desnivells sobtats que facin ensopegar els usuaris i 

un grau de lliscament adequat al calçat que vesteixin, de manera que no 

caiguin ni se’ls quedi travat el peu. 

k) Els paviments esportius exteriors han de solucionar l’evacuació de les aigües 

superficials i, en el seu cas, el drenatge del subsòl, dimensionat d’acord amb 

la utilització, el règim de pluges de la zona i la capacitat filtrant del terreny 

natural. 

l) Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es 

col�loquin dins de l’espai esportiu s’integraran amb el paviment de manera 

que es conservin les característiques requerides per tal d’evitar que puguin 

ocasionar ensopegades o relliscades o que alterin les condicions de pràctica. 

m) Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i 

les pilotades que poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de 

trencar-se no han de suposar un perill per als usuaris, mantenint-se sencers 

i no produint fragments tallants. S’indicarà amb claredat la presència de 

tancaments i portes transparents amb la disposició d’elements de 

senyalització i/o de protecció. 

n) Tots els elements metàl�lics situats a l’exterior o en espais humits es 

protegiran adequadament de manera que no es rovellin i seran accessibles 

per al manteniment o s’utilitzaran metalls inoxidables. En les piscines han de 

suportar l’ambient clorat. 
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o) Els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de 

foscor hauran d’estar il�luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a 

l’ús al qual es destini. 

p) Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i altres elements verticals 

duna alçada superior a dos metres no han de permetre que els usuaris de la 

instal�lació s’hi puguin enfilar. 

 

2.2. Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu 

 

a) Les dimensions de l’accés i els recorreguts interiors permetran que els materials, 

elssubministraments i la maquinària puguin arribar als espais esportius, als 

magatzems i a les sales d’instal�lacions tècniques o es disposarà d’un segon accés 

de servei per aquest fi. 

b) Es recolliran les aigües de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigües pluvials. 

Per evitar el desbordament de les canals de les cobertes es col�locaran els 

corresponents sobreeixidors per evacuar les aigües que no engoleixin els baixants. 

c) Es diferenciarà la xarxa d’aigües brutes, que es connectarà al clavegueram per a la 

seva depuració, i la d’aigües pluvials, que es poden abocar als rius o 

emmagatzemar per a ser reutilitzades. 

d) Totes les portes seran reforçades, resistents als cops i aniran equipades amb 

manetes de fàcil accionament, amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent. 

e) Les portes al voltant d’un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que 

no puguin interferir en la pràctica o suposar un perill per als usuaris. 

f) El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un ús 

públic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i 

resistents a l’ús vandàlic i a la humitat. 

g) Els magatzems de material esportiu es disposaran al mateix nivell de l’espai 

esportiu al qual serveixin i al seu entorn, sense graons ni relleus que dificultin el 

moviment. Les dimensions seran proporcionades al material esportiu que han de 

contenir. La geometria i les dimensions i posició de les portes han de permetre 

emmagatzemar el material de manera que sigui fàcilment accessible. 
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2.3. Les instal�lacions amb espais esportius convencionals que ofereixen un 

servei esportiu 

 

a) En la redacció del projecte d’una instal�lació esportiva caldrà disposar de les dades 

geològiques del terreny obtingudes mitjançant l’elaboració d’un estudi geotècnic 

adequat a les característiques del solar, al tipus de construcció i als requeriments 

del paviment esportiu: estabilitat, resistència portant, grau de compactació, 

composició, drenatge, etc. 

b) Els acabats exteriors dels tancaments seran resistents als impactes, inalterables a 

les accions climàtiques i a la llum solar, de manteniment fàcil, i a les zones a 

l’abast de la gent seran reforçats i protegits de les accions vandàliques. 

c) Els paraments verticals dels vestíbuls, passos i escales seran resistents, fàcils de 

mantenir i reparar, o es protegiran fins a una altura no menor d'1,2 metres amb un 

arrambador d’aquestes característiques. 

d) A les parets i sostres dels espais humits, dels magatzems i dels locals tècnics no es 

col�locaran guixos, escaioles o pintures no rentables. 

 

3. NORMATIVA DE LA R.F.E.F (REIAL FEDERACIÓ ESPANYOLA DE FUTBOL) 

 

Segons la web de la R.F.E.F, “A raíz del 1 de junio de 2006, en base a las Reglas del Juego 

autorizadas por la International FootballAssociationBoard y publicadas por la FIFA, los criterios 

de homologación de los campos de césped artificial se modificaron sustancialmente. Dichos 

criterios aparecen en la Circular Nº 69 de la RFEF de junio de 2006.” 

 

Aquesta, s’adjunta al final de l’annex, exponent només la categoria corresponent del recinte que 

ocupa l’objecte del projecte. 

 

4. REIAL DECRET 2816/1982, DE 27 D’AGOST, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT 

GENERAL DE POLÍCIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 

 

Els aspectes referents als espectadors i als espais complementaris per al seu servei són objecte 

de normativa específica al “Reglamento General de Polícia de EspectáculosPúblicos y 

ActividadesRecreativas”, la Llei sobre policia d’espectacles, les activitats recreatives i els 

establiments públics, i els reglaments que la desenvolupen, competència del Departament 

d’Interior. En aquells en els quals es facin apostes, activitats lúdiques o culturals, seran 

necessaris l’autorització i el control de La Direcció General del Joc i d’Espectacles. Els punts del 

“Reglamento General de Polícia de EspectáculosPúblicos y ActividadesRecreativas” que 

intervenen en la nostra obra són els següents: 
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4.1. Article 26 

 

1. Els camps d'esports i els recintes destinats a espectacles o esbarjos públics 

s’hauran de situar en llocs de fàcil accés i proveïts de les necessàries vies de 

comunicació amb els centres urbans. 

2. La seva façana o façanes han de donar vies públiques o espais oberts aptes per a 

la circulació rodada. 

3. Els aforaments dels camps o recintes estaran en relació amb els amples de les vies 

públiques o espais oberts limítrofs, en la proporció de 200 espectadors o 

concurrents o fracció, per cada metre d’amplada d’aquests. 

 

4.2. Article 27 

 

1. El conjunt de les portes d’accés als camps o recintes estarà en la proporció d'1,20 

metres lliures per 400 espectadors d’aforament o fracció i l’ample mínim de cada 

una serà d'1,80metres lliures. 

2. Si s’estableixen entrades de vehicles, seran independents de les destinades a 

vianants. 

3. Les graderies disposaran d’àmplies sortides amb escales suaus o rampes 

d'1,20metres d’ample per cada 200 espectadors o fracció i en número|nombre 

proporcional al seu aforament. 

4. Les escales per als pisos alts tindran com a mínim 1,80metres d’amplada. Per cada 

450 espectadors o fracció hi haurà una escala que evacuarà directament a la 

façana o façanes o a passadissos independents. 

 

4.3. Article 28 

 

1. Les localitats, a tots els camps o recintes qualssevol que sigui la seva categoria, 

seran fixes i numerades les destinades a seients, havent de ser les files de 0,85 

metres de fons, dels quals es destinaran 0,40 metres al seient i els 0,45 metres 

restants al pas, amb un ample de 0,50 metres per a cada seient, com a mínim. 

2. Els passos centrals o intermedis seran, si més no, d'1,20 metres d’ample. 

3. Les galeries o corredors de circulació seran d'1,80 metres per cada 300 

espectadors, amb un augment de 0,60 metres per cada 250 més o fracció. 

4. Entre dos passos, el nombre de seients de cada fila no podrà ser major de 18 i per 

cada 12 files deurà existir un pas amb l’ample assenyalat en el paràgraf 2. 

5. Es disposaran les localitats amb la pendent i requisits necessaris de manera que 

des de qualsevol de elles, quan el ple sigui complet, pugui veure’s la canxa, el 

terreny de joc o el circuit de cursa en tota la seva extensió. 
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6. Les de terrassa, on el públic pugui romandre dempeus, seran aforades a raó d’una 

persona per cada 0,50 metres|metros quadrats, al front que dóna al terreny de 

joc, canxa o circuit. 

 

4.4. Article 29 

 

1. Es prohibeixen els plans|plànols inclinats per als espectadors que han de romandre 

dempeus. A aquests es destinaran graderies d’esglaons horitzontals que, encara en 

el cas que fossin de terra, tindran, si més no, una vora construïda amb algun 

material fix i prou sòlid. Aquests esglaons seran de 60 centímetres d’alçària i a 

cada espectador es destinarà un ample de 50 centímetres. 

2. A la primera fila i cada sis es disposaran fortes baranes per a contenció del públic. 

També es disposaran dalt de les graderies i als passos d’aquestes, quan ofereixin 

perill. 

3. Cada 14 metres|metros de graderia hi haurà un pas d’un metre que no podrà 

ocupar-se durant l’espectacle. 

4. Les localitats hauran d’estar separades de la canxa, terreny de joc o circuit, amb 

una barana o tancament havent d’estar aquesta separació en una distància mínima 

de 2,50 metres. 

 

4.5. Article 30 

 

1. Segons la importància del camp o recinte i la classe d’espectacle o esbarjo, 

l’Autoritat exigirà les dependències de lavabos, gimnàstica, quarts de vestir, 

farmaciola o infermeria, amb llum i ventilació directa. 

2. El camp, canxa o recinte haurà d’estar en comunicació directa amb aquestes 

dependències, amb accessos independents i aïllats dels del públic 

 

4.6. Article 31 

 

1. Es disposaran els urinaris i vàters repartits segons els nuclis de localitats en 

condicions higièniques i de decència. 

2. Uns i d’altres aniran coberts, estaran distribuïts de forma homogènia per tot l’edifici 

i seran independents els de cada sexe. Per cada 500 espectadors hi haurà quatre 

vàters, dels quals la meitat estaran destinats a senyores, I per cada 125 

espectadors, un urinari. Tots els serveis deuran estar proveït de rentamans, el 

nombre del qual serà igual a la meitat de la suma del de vàters i el de urinaris. 
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4.7. Article 32. 

 

1. Les graderies, escales i tota classe de dependències i llocs destinats al públic 

hauran de resistir en condicions normals, a més del seu propi pes, una 

sobrecàrrega de 400 quilos per metre|metro quadrat horitzontal. L’Autoritat 

disposarà, en el seu cas, que es realitzin les proves de resistència que jutgi 

pertinents, per a determinar les condicions de resistència i seguretat. 

 

4.8. Article 33. 

 

1. L’estructura de totes les construccions serà de materials resistents al foc d’acord 

amb les normes vigents. Únicament es podran tolerar els entramats de fusta en els 

camps l’aforament dels quals sigui inferior a 5.000 espectadors, però amb la 

condició que estiguin impregnats i protegits amb substàncies ignífugues, 

declarades com tals pel Ministeri d’indústria i Energia i aplicades per Empreses o 

laboratoris degudament autoritzats. 

 

4.9. Article 34. 

 

1. Els mateixos requisits i condicions previstos als articles precedents hauran de 

reunir, quan sigui possible els llocs oberts condicionats per a esports o espectacles 

nàutics, aeronàutics, o altres activitats recreatives a l’aire lliure, on s’instal�lin 

graderies, plataformes o tribunes per a ús del públic o s’habiliti instal�lacions per a 

ús dels esportistes o actors que prenguin part en tals esports o espectacles. 

 

5. DECRET 135/1995, DE 24 DE MARÇ, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE 

25 DE NOVEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D’APROVACIÓ DEL CODI D’ACCESSIBILITAT. 

(DOGC NÚM. 2043, DE 28 D’ABRIL DE 1995) 

 

Els punts que ens han afectat a l’hora de realitzar la part tècnica del projecte ha estat l’annex 1 

i en casos més específics a calgut la utilització del annex 7. 

Els punts del annex 1 que són les normes d’accessibilitat urbanística que intervenen en la 

nostra obra són els següents: 
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5.1. Annex 1:Normes d’accessibilitat urbanística 

 

5.1.1. Itineraris adaptats 

5.1.1.1. Itinerari de vianants adaptat 

 

Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

• Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 

2,10 m. 

• En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle 

d'1,50 m de diàmetre. 

• No incloure cap escala ni graó aïllat. 

• El pendent longitudinal no supera el 8%. 

• El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de les peces. Té un pendent transversal no superior al 2%. 

• Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari 

són adaptats. 

 

5.1.2. Elements d’urbanització adaptats 

5.1.2.1. Paviments en espais d’ús públic 

 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

• És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les 

peces. S’admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 

90% PM (Pròctor modificat). 

• Es col�loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els 

passos de vianants. 

• Les reixes i els registres es col�loquen enrasats amb el paviment circumdant. 

Les obertures de les reixes col�locades en itineraris de vianants tenen una 

dimensió que permet la inscripció d’un cercle de 3 cm de diàmetre com a 

màxim. La disposició de l’enreixat es fa de manera que no hi puguin 

ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

 

5.1.2.2. Rampes adaptades 

 

Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

• L’amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim. 

• Pendents longitudinals: 
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o Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim 

(recomanable 10%). 

o Trams d’antre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim 

(recomanable 8%). 

o Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim (recomanable 

6%). 

o S’admet un pendent transversal màxim d’un 2%. 

• El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als 

propis del gravat de les peces. 

• La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 metres. 

En la unió de trams de diferent pendent s’han de col�locar replans 

intermedis. 

• Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de circulació 

d'1,50m. 

• A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada 

com a mínim. 

• Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 

0,20 m es disposa d’un element de protecció longitudinal amb una alçada de 

10 cm per sobre del paviment de la rampa. 

• Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una alçada entre 0,90 

m i 0,95m. Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que 

permeti d’adaptar la mà, amb unasecció igual o funcionalment equivalent a 

la d’un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels 

paraments verticals. 

• L'inici i el final d’una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la 

resta i disposa d’un nivell d’il�luminació mínim de 10 lux durant la nit. 

 

5.1.3. Mobiliari urbà adaptat. 

5.1.3.1. Condicions generals. 

 

Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

• Ser accessible a través d’un itinerari adaptat. 

• La seva ubicació permet sempre l’existència d’una banda de pas lliure 

d’obstacles de 0,90 m d’amplada per 2,10 m d’alçada. 

• Els elements sortints i/o volants que són superiors a 15 cm de vol i que 

limiten amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 0 

i 15 cm d’alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé s’han de 

situar a una alçada igual o superior a 2,10 m. 
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• Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una 

alçada entre 1 m i 1,40 m d’alçada. 

 

5.1.3.2. Elements urbans diversos. 

 

Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el requisits de disseny següents: 

• Els elements d’accés al recinte tenen una amplada mínima de 0,90 m, una 

alçada mínima de 2,10 m i han d’estar convenientment senyalitzats. 

• El mobiliari d’atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada 

màxima respecte al terra de 0,85 m. 

• Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 

0,70 m d’alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, queda lliure 

d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 

• La taula ha de tenir una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 

0,00 i 0,70 m d’alçada, i en una amplada de 0,80 m com a mínim ha de 

quedar lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 

• En grades i zones d’espectadors, la plaça d’un espectador per a usuaris en 

cadira de rodes té unes dimensions mínimes de 0,80 m d’amplada i d'1,20 m 

de fondària. 

 

6. NORMATIVES PER A LA REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PRESENT PROJECTE 

 

Per a la redacció del present projecte, d’execució de les obres, s’ha basat a la següent 

Normativa, a més de les abans mencionades: 

 

• Norma CTE DB-SE-AE “Acciones de la edificación”. 

• Norma CTEDB-SE-F “Muros resistentes de fábrica”. 

• Instrucció EHE. 

• Normes tecnològiques N.T.E. 

• Normes sobre bases i paviments del MOPU (PG-3). 

• Norma tecnològica sobre reg i drenatges. 

• Norma DIN-18035 part 3: drenatges. 

• Norma DIN-18035 part 5: pavimentssintètics. 

• Norma NIDE del Consell Superior d’Esports. 

• Reglamentació electrotècnica de B.T. 

• Norma UNE-EN 749:2004 per el material esportiu. 

• Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions higienico-sanitàries 

per la prevenció i el control de la legionel�losis. 
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• CódigoTécnico de la Edificación, RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006. 

• Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, RD 129/85. 

• Ordenances Municipals de l’edificació de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 

• Normes bàsiques per a les instal�lacions interiors de subministre d’aigua. 

• Reglament de Seguretat e Higiene al treball. 

• Reglament de instal�lacions tècniques als edificis. 

• Normes UNE d’obligat compliment. 

• Decret 201/94 regulador dels residus de la construcció. 

• Totes aquelles normes reverenciades al Plec de Condicions Tècniques.  

• Normativa del Consell Català de l’Esport  

 

7. CIRCULAR Nº 69 DE LA R.F.E.F. DE JUNY DE 2006 

 

S’adjunta a continuació la circular: 
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ANNEX 18: 

 

JUSTIFICACIÓ 

DE PREUS 
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del Camp de Futbol de les Oliveres

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/02/11 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 25,42000 €

A0121000 h Oficial 1a 24,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 24,00000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 24,00000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 24,38000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,80000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 24,80000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,80000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 24,00000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,71000 €

A012U002 h Oficial 1a llenyataire 23,02000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 21,31000 €

A013F000 h Ajudant manyà 21,39000 €

A013H000 h Ajudant electricista 21,28000 €

A013J000 h Ajudant lampista 21,28000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,31000 €

A013U001 h Ajudant 20,44000 €

A0140000 h Manobre 20,06000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,76000 €

A016P000 h Peó jardiner 16,36000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 44,35000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 57,11000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 15,01000 €

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 46,24000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315030 h Retroexcavadora gran 108,68000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 43,18000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 53,74000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 32,72000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 37,28000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 46,38000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 56,70000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,74000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 50,74000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 51,50000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 57,18000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,86000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 7,65000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 31,44000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 41,16000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 62,12000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 32,68000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 37,57000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 33,92000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 39,39000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 33,13000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 41,18000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 45,29000 €

C1700002 h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de formigó 9,76000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,60000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 25,01000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 78,42000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 47,01000 €

C170AG00 h Estenedora de paviments de formigó 61,36000 €

C170AG10 h Enllestidora de paviments de formigó 44,76000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 33,61000 €



Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/02/11 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 53,79000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 56,92000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,59000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,40000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,18000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,10000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,84000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 1,98000 €

CR113000 h Esbrossadora de capçal de serra 0,71000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 23,16000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 15,32000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,16000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,17000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 18,22000 €

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 20,05000 €

B0314400 t Sorra de sílice, de 0 a 5 mm 270,00000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 20,73000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 11,21000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,53000 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 9,81000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 2,94000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,37000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 245,43000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,20000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,26000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

59,78000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,97000 €

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat
granític, inclòs transport a l'obra

68,11000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

63,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

61,40000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,82000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 75,11000 €

B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 0,86000 €

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 4,80000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,09000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,88000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 18,03000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,65000 €

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments rígids, fixat amb clavilles 8,60000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,80000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,20000 €

B6A3A350 m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla de 50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de
diàmetre

3,10000 €

B6AZ316A u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 6,6 m 52,50000 €

B6AZA16A u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 6,6 m

180,50000 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,22000 €

B991U001 u Peça per a escossells de 100x20x8 cm 6,98000 €
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B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

20,65000 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

21,39000 €

B9PGA00P m2 Gespa sintètica de fibra de polipropile de com a mínim de 60 mm d'alçària 20,00000 €

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva 2,64000 €

BB121EA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de
100 cm d'alçària

66,77000 €

BD35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

61,03000 €

BD5H0001 m Canal de formigó polímer tipus SPORT d'ULMA, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal

28,88000 €

BD7FQ310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

5,78000 €

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

8,66000 €

BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

13,54000 €

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

32,69000 €

BDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

22,47000 €

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 16,82000 €

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 29,41000 €

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 53,12000 €

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,25000 €

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,44000 €

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,80000 €

BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,61000 €

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,17000 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

7,32000 €

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

7,59000 €

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

35,47000 €

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

76,45000 €

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,05000 €

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,17000 €

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,26000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,10000 €
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BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2 0,59000 €

BG31360U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs marcatge
indeleble i material auxiliar necessari

2,42000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,16000 €

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

7,66000 €

BGDZU001 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
a col.locar superficialment

10,01000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,29000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BHM10001 u Columna de 3,6 m d'alçada, quadrada, model RÚSTICA de FDB 163,85000 €

BHM1Z201 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1.280,00000 €

BHM41902 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i per acoblar amb platina 94,43000 €

BHN30001 u Llumenera asimètrica, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 150 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

198,30000 €

BHQ6Z401 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada Halogenurs Metàlics
HIT-DE de 1000 W, de forma rectangular, tancat, inclou lámpara i connexionat desde peu de bàcul.
Muntat, ref BEGA 8589

760,00000 €

BHQ6Z801 u Visera frontal antienlluernament BEGA 420. Muntada al projector. 118,00000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 39,72000 €

BHWQ6000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada d'halògens metàl.lics 20,22000 €

BJ71Z101 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre reforçat, de 25000 l de capacitat, amb boca
d'home, tubuladures d'omplert i aspiració, venteig, ref REMOSA CVCFP25

5.960,00000 €

BJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, per a
connectar a la bateria o al ramal

190,31000 €

BJS1Z101 u Cano sectorial de rec de retorn lent TORO TG101BOX, radi: 54,4m, cabal 56,4 m3/h, presió 6,5
bars, 5 toberes de 21a 33 mm.

1.485,00000 €

BJSAU208 u Programador electrònic de doble programa, amb control d'aportacio d'aigua, amb temps de
programacio des de 1 min. fins a 12 h per estacio en passos d'1 min., amb 8 estacions, amb
possibilitat de 8 arrencades per dia i programa, amb transformador interior 230/26,5 v 50 hz, amb
bateria recargable de salvaguarda del programa, amb circuit d'arrencada de bomba, carcassa de
plastic estanca i preparat per a muntatge mural exterior

189,95000 €

BN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

131,49000 €

BN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

189,92000 €

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt

174,95000 €

BN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula

585,77000 €

BN74AC10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà

138,67000 €

BN8393E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de
40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

63,90000 €

BNE29300 u Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
de fosa

75,72000 €
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BNE2D300 u Filtre colador per a muntar embridat, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, de fosa

174,90000 €

BNH4Z101 U Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió 90 mcda, acer inoxidable, 2900 rpm, IP55, ref
ITUR DPVF 45-50

4.140,00000 €

BQ110001 u Cadira de llistons de fusta tropical, model GOTEBORG de FDB, amb protecció fungicida
insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller, suports i recolzabraços de fusta

168,71000 €

BQ115FF5 u Banc de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, model GOTEBORG de FDB,
amb cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

210,00000 €

BQ221030 u Paperera de fusta model RUSTIC de FDB, de 60 l de capacitat, per a col·locació encastada 144,71000 €

BQZZX001 u Joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub d'alumini pintat a foc de
A120 amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires. Incloses
xarxes de nylon reglamentària i fonamentació.

2.600,00000 €

BR45A510 u Acacia o Olivera, d'alçària 2 a 3 m, en contenidor 256,68000 €



Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/02/11 Pàg.: 8

ELEMENTS COMPOSTOS

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 78,09000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,900 /R x 20,76000 = 18,68400

Subtotal: 18,68400 18,68400

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,010 /R x 2,87000 = 0,02870

Subtotal: 0,02870 0,02870

Materials

B0312010 T Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 20,05000 = 13,03250

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 105,75000 = 15,86250

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,16000 = 0,20880

B0332Q10 T Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 19,53000 = 30,27150

Subtotal: 59,37530 59,37530

COST DIRECTE 78,08800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,08800

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 82,97000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,76000 = 22,83600

Subtotal: 22,83600 22,83600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedrera de pedra calcària, de
grandària màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,17000 = 11,81050

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,16000 = 0,20880

Subtotal: 59,06980 59,06980
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COST DIRECTE 82,96780

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,96780

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 85,84000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,76000 = 22,83600

Subtotal: 22,83600 22,83600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,16000 = 0,20880

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,17000 = 11,81050

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedrera de pedra calcària, de
grandària màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 105,75000 = 23,79375

Subtotal: 61,71355 61,71355

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 22,83600 = 0,22836

Subtotal: 0,22836 0,22836

COST DIRECTE 85,83991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,83991
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PARTIDES D'OBRA

P-1 EB1218AM m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de
100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 88,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 21,39000 = 4,27800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 24,00000 = 7,20000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 24,38000 = 9,75200

Subtotal: 21,23000 21,23000

Materials

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,005      x 37,82000 = 0,18910

BB121EA0 m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de
100 cm d'alçària

1,000      x 66,77000 = 66,77000

Subtotal: 66,95910 66,95910

COST DIRECTE 88,18910
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,18910

P-2 ED35U100 u Pericó sorrenc prefabricat de formigó polimer, de
mides 63x63x80 cm

Rend.: 1,000 68,74 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 ED35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

Rend.: 1,000 78,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 20,06000 = 9,62880

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 24,00000 = 7,68000

Subtotal: 17,30880 17,30880

Materials

BD35UA30 u Pericó de pas de formigó prefabricat amb fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 61,03000 = 61,03000

Subtotal: 61,03000 61,03000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 17,30867 = 0,25963

Subtotal: 0,25963 0,25963

COST DIRECTE 78,59843
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,59843
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P-4 ED7FQ311 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 29,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 24,00000 = 2,40000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 20,06000 = 2,00600

Subtotal: 13,46800 13,46800

Materials

BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 0,330      x 16,82000 = 5,55060

BD7FQ310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 5,78000 = 6,93600

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,1711      x 18,22000 = 3,11744

BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000      x 0,25000 = 0,25000

Subtotal: 15,85404 15,85404

COST DIRECTE 29,32204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,32204

P-5 ED7FR412 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 53,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 24,00000 = 2,40000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 20,06000 = 4,01200

Subtotal: 15,47400 15,47400

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,060 /R x 42,27000 = 2,53620

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,130 /R x 8,74000 = 1,13620

Subtotal: 3,67240 3,67240

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,735      x 18,22000 = 13,39170

BD7FR410 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 8,66000 = 10,39200

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 0,330      x 29,41000 = 9,70530

BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000      x 0,44000 = 0,44000

Subtotal: 33,92900 33,92900
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COST DIRECTE 53,07540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,07540

P-6 ED7FR512 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 69,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 20,06000 = 4,01200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 24,00000 = 2,40000

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 24,00000 = 4,80000

Subtotal: 15,47400 15,47400

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,140 /R x 8,74000 = 1,22360

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,070 /R x 42,27000 = 2,95890

Subtotal: 4,18250 4,18250

Materials

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,8232      x 18,22000 = 14,99870

BD7FR510 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 250 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,248      x 13,54000 = 16,89792

BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=250 mm 0,330      x 53,12000 = 17,52960

BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,000      x 0,80000 = 0,80000

Subtotal: 50,22622 50,22622

COST DIRECTE 69,88272
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,88272

P-7 EFB18655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 13,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 21,31000 = 4,26200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,80000 = 4,96000

Subtotal: 9,22200 9,22200

Materials

BFYB1805 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

BFWB1805 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 7,59000 = 2,27700
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BFB18600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,61000 = 1,64220

Subtotal: 3,96920 3,96920

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,04800 = 0,13572

Subtotal: 0,13572 0,13572

COST DIRECTE 13,32692
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,32692

P-8 EFB1C655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 29,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,290 /R x 21,31000 = 6,17990

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,290 /R x 24,80000 = 7,19200

Subtotal: 13,37190 13,37190

Materials

BFYB1C05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,17000 = 0,17000

BFWB1C05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar
a pressió

0,300      x 35,47000 = 10,64100

BFB1C600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,17000 = 5,27340

Subtotal: 16,08440 16,08440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,11933 = 0,19679

Subtotal: 0,19679 0,19679

COST DIRECTE 29,65309
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,65309

P-9 EFB1E655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 45,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 21,31000 = 6,81920

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 24,80000 = 7,93600

Subtotal: 14,75520 14,75520
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BFYB1E05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BFWB1E05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

0,300      x 76,45000 = 22,93500

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 7,32000 = 7,46640

Subtotal: 30,66140 30,66140

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,47667 = 0,21715

Subtotal: 0,21715 0,21715

COST DIRECTE 45,63375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,63375

P-10 EG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,80000 = 0,62000

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,28000 = 0,42560

Subtotal: 1,04560 1,04560

Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,04533 = 0,01568

Subtotal: 0,01568 0,01568

COST DIRECTE 2,18328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18328

P-11 EG312306 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,015 /R x 21,28000 = 0,31920
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PARTIDES D'OBRA

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,015 /R x 24,80000 = 0,37200

Subtotal: 0,69120 0,69120

Materials

BG312300 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, bipolar de secció 2x2,5 mm2

1,020      x 0,59000 = 0,60180

Subtotal: 0,60180 0,60180

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,69133 = 0,01037

Subtotal: 0,01037 0,01037

COST DIRECTE 1,30337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30337

P-12 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 23,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 /R x 24,80000 = 6,59680

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 /R x 21,28000 = 5,66048

Subtotal: 12,25728 12,25728

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,93000 = 3,93000

BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, estàndard

1,000      x 7,66000 = 7,66000

Subtotal: 11,59000 11,59000

COST DIRECTE 23,84728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,84728

P-13 EGDZU001 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat
superficialment

Rend.: 1,000 21,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 24,80000 = 6,20000

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 21,28000 = 5,32000

Subtotal: 11,52000 11,52000

Materials

BGDZU001 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per a
col.locar superficialment

1,000      x 10,01000 = 10,01000

Subtotal: 10,01000 10,01000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 21,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,53000

P-14 EGZ1U002 u Quadre de distribució i protecció general compost
per:armari de polièster reforçat amb fibra de vidre,
caixes de doble aÏllament amb tapa transparent de
100 A, amb diferencials IV i II de 30 i 300 mA,
magnetotèrmics IV i II, interruptoris fora del quadre
amb LED, muntat i connexionat inclòs petit material i
part proporcional d'embarrat. Tot segons esquema
elèctric unifilar del corresponent projecte executiu,
inclòs suport, fixació i obra civil necessaria per
ancoratge.

Rend.: 1,000 6.700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-15 EJ7117P3 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre
reforçat, de 25000 l de capacitat, amb boca d'home,
tubuladures d'omplert i aspiració, venteig, ref
REMOSA CVCFP25

Rend.: 1,000 6.158,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 4,500 /R x 24,00000 = 108,00000

A0140000 h Manobre 4,500 /R x 20,06000 = 90,27000

Subtotal: 198,27000 198,27000

Materials

BJ71Z101 u Dipòsit cilíndric amb tapa, de polièster fibra de vidre
reforçat, de 25000 l de capacitat, amb boca d'home,
tubuladures d'omplert i aspiració, venteig, ref
REMOSA CVCFP25

1,000      x 5.960,00000 = 5.960,00000

Subtotal: 5.960,00000 5.960,00000

COST DIRECTE 6.158,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6.158,27000

P-16 EJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2,
connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 196,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 24,80000 = 4,96000

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 21,28000 = 1,06400

Subtotal: 6,02400 6,02400

Materials

BJM12409 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb
unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/2, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 190,31000 = 190,31000

Subtotal: 190,31000 190,31000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,02400 = 0,09036
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,09036 0,09036

COST DIRECTE 196,42436
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,42436

P-17 EN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

Rend.: 1,000 148,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,360 /R x 21,31000 = 7,67160

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,360 /R x 24,80000 = 8,92800

Subtotal: 16,59960 16,59960

Materials

BN1294F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

1,000      x 131,49000 = 131,49000

Subtotal: 131,49000 131,49000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 16,28667 = 0,24430

Subtotal: 0,24430 0,24430

COST DIRECTE 148,33390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,33390

P-18 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

Rend.: 1,000 220,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,660 /R x 21,31000 = 14,06460

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 24,80000 = 16,36800

Subtotal: 30,43260 30,43260

Materials

BN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

1,000      x 189,92000 = 189,92000

Subtotal: 189,92000 189,92000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 29,85867 = 0,44788

Subtotal: 0,44788 0,44788

COST DIRECTE 220,80048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,80048

P-19 EN12D424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 100 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu
alt i muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 241,86 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,430 /R x 21,31000 = 30,47330

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,430 /R x 24,80000 = 35,46400

Subtotal: 65,93730 65,93730

Materials

BN12D420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 174,95000 = 174,95000

Subtotal: 174,95000 174,95000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 64,69333 = 0,97040

Subtotal: 0,97040 0,97040

COST DIRECTE 241,85770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,85770

P-20 EN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de
diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat
a la vàlvula, instal.lada i connectada

Rend.: 1,000 655,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 21,31000 = 31,96500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,80000 = 37,20000

Subtotal: 69,16500 69,16500

Materials

BN722D33 u Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de
diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de
PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat
a la vàlvula

1,000      x 585,77000 = 585,77000

Subtotal: 585,77000 585,77000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 67,86000 = 1,01790

Subtotal: 1,01790 1,01790

COST DIRECTE 655,95290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 655,95290

P-21 EN74AC17 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà i muntada superficialment

Rend.: 1,000 152,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 21,31000 = 6,39300

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,80000 = 7,44000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,83300 13,83300

Materials

BN74AC10 u Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 25 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de
llautó, preu mitjà

1,000      x 138,67000 = 138,67000

Subtotal: 138,67000 138,67000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,57200 = 0,20358

Subtotal: 0,20358 0,20358

COST DIRECTE 152,70658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,70658

P-22 EN8393E4 u Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 70,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 21,31000 = 3,19650

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 24,80000 = 3,72000

Subtotal: 6,91650 6,91650

Materials

BN8393E0 u Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de
PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), preu alt

1,000      x 63,90000 = 63,90000

Subtotal: 63,90000 63,90000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,78600 = 0,10179

Subtotal: 0,10179 0,10179

COST DIRECTE 70,91829
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,91829

P-23 ENE29300 u Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

Rend.: 1,000 99,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,31000 = 10,65500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,80000 = 12,40000

Subtotal: 23,05500 23,05500

Materials

BNE29300 u Filtre colador per a muntar embridat, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa

1,000      x 75,72000 = 75,72000
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Subtotal: 75,72000 75,72000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,62000 = 0,33930

Subtotal: 0,33930 0,33930

COST DIRECTE 99,11430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,11430

P-24 ENE2D300 u Filtre colador de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat

Rend.: 1,000 214,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,850 /R x 21,31000 = 18,11350

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,850 /R x 24,80000 = 21,08000

Subtotal: 39,19350 39,19350

Materials

BNE2D300 u Filtre colador per a muntar embridat, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa

1,000      x 174,90000 = 174,90000

Subtotal: 174,90000 174,90000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 38,45400 = 0,57681

Subtotal: 0,57681 0,57681

COST DIRECTE 214,67031
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,67031

P-25 ENH4B727 u Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió
90 mcda, acer inoxidable, 2900 rpm, IP55, ref ITUR
DPVF 45-50

Rend.: 1,000 4.280,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 24,80000 = 74,40000

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 21,31000 = 63,93000

Subtotal: 138,33000 138,33000

Materials

BNH4Z101 U Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3/h, presió
90 mcda, acer inoxidable, 2900 rpm, IP55, ref ITUR
DPVF 45-50

1,000      x 4.140,00000 = 4.140,00000

Subtotal: 4.140,00000 4.140,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 135,72000 = 2,03580

Subtotal: 2,03580 2,03580
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COST DIRECTE 4.280,36580
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.280,36580

P-26 F6A359A0 m Tanca de protecció de 6 m d'alçària, de xarxa de fil
niló de 3 mm de diàmetre, i pas de malla de 50 mm,
amb suports de tub d'acer galvanitzat de 80 mm de
diàmetre i de 6,6 m d'alçària, col·locats cada 3,6 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

Rend.: 1,000 72,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 20,06000 = 6,01800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,80000 = 12,40000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 24,00000 = 12,00000

Subtotal: 30,41800 30,41800

Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,060      x 82,96780 = 4,97807

B6AZ316A u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
80 mm i d'alçària 6,6 m

0,250      x 52,50000 = 13,12500

B6AZA16A u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 6,6 m

0,030      x 180,50000 = 5,41500

B6A3A350 m2 Xarxa de fil niló de 3 mm de diàmetre i pas de malla
de 50 mm, amb corda perimetral de 12 mm de
diàmetre

6,060      x 3,10000 = 18,78600

Subtotal: 42,30407 42,30407

COST DIRECTE 72,72207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,72207

P-27 F9365G21 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
AMB ESTESA I VIBRATGE MECÀNIC, AMB
ACABAT REGLEJAT.INCLOU ELS TREBALLS
NECESSARIS PER LA FORMACIÓ
ESGLONAMENT.

Rend.: 1,000 74,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 20,06000 = 4,01200

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,067 /R x 24,00000 = 1,60800

Subtotal: 5,62000 5,62000

Maquinària

C1709A00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 0,033 /R x 78,42000 = 2,58786

Subtotal: 2,58786 2,58786

Materials
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 63,00000 = 66,15000

Subtotal: 66,15000 66,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08430

COST DIRECTE 74,44216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,44216

P-28 F9PGA0SP m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de polipropile
d'alçària com a mínim de 60 mm, col.locat sobre cinta
adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu
d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra
de sílice

Rend.: 6,500 24,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col.locador 0,090 /R x 21,31000 = 0,29506

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,180 /R x 24,00000 = 0,66462

Subtotal: 0,95968 0,95968

Materials

B9RZ3000 m Cinta termoadhesiva 0,500      x 2,64000 = 1,32000

B9PGA00P m2 Gespa sintètica de fibra de polipropile de com a
mínim de 60 mm d'alçària

1,050      x 20,00000 = 21,00000

B0905000 kg Adhesiu de poliuretà 0,100      x 4,80000 = 0,48000

B0314400 t Sorra de sílice, de 0 a 5 mm 0,003      x 270,00000 = 0,81000

Subtotal: 23,61000 23,61000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,92067 = 0,01381

Subtotal: 0,01381 0,01381

COST DIRECTE 24,58349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,58349

P-29 FDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix

Rend.: 1,000 92,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 20,06000 = 22,06600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 24,00000 = 13,20000

Subtotal: 35,26600 35,26600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,400 /R x 46,00000 = 18,40000

Subtotal: 18,40000 18,40000

Materials

BDK2UC20 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a instal·lacions

1,000      x 32,69000 = 32,69000
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de serveis

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,096      x 61,40000 = 5,89440

Subtotal: 38,58440 38,58440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 35,26600 = 0,52899

Subtotal: 0,52899 0,52899

COST DIRECTE 92,77939
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,77939

P-30 FDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació

Rend.: 1,000 76,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 20,06000 = 22,06600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 24,00000 = 13,20000

Subtotal: 35,26600 35,26600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 22,47000 = 22,47000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0735      x 61,40000 = 4,51290

Subtotal: 26,98290 26,98290

COST DIRECTE 76,04890
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,04890

P-31 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 21,28000 = 0,42560

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,033 /R x 24,80000 = 0,81840

Subtotal: 1,24400 1,24400
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Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

COST DIRECTE 2,87600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,87600

P-32 FHM1Z201 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

Rend.: 1,000 1.430,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,06000 = 5,01500

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 21,28000 = 11,27840

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 24,80000 = 13,14400

Subtotal: 29,43740 29,43740

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 33,13000 = 17,55890

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

Subtotal: 41,93890 41,93890

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,72000 = 39,72000

BHM1Z201 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 18 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 1.280,00000 = 1.280,00000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,638      x 61,40000 = 39,17320

Subtotal: 1.358,89320 1.358,89320

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 29,43733 = 0,44156

Subtotal: 0,44156 0,44156

COST DIRECTE 1.430,71106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.430,71106

P-33 FHM41902 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i
acoblada amb platina

Rend.: 1,000 102,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,166 /R x 21,28000 = 3,53248

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,166 /R x 24,80000 = 4,11680
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Subtotal: 7,64928 7,64928

Materials

BHM41902 u Creueta d'acer galvanitzat, de llargària 1,8 m i per
acoblar amb platina

1,000      x 94,43000 = 94,43000

Subtotal: 94,43000 94,43000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,64933 = 0,11474

Subtotal: 0,11474 0,11474

COST DIRECTE 102,19402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,19402

P-34 FHQ6Z401 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada Halogenurs Metàlics HIT-DE
de 2000 W, de forma rectangular, tancat, inclou
lámpara i connexionat desde peu de bàcul. Muntat,
ref BEGA 8589

Rend.: 1,000 806,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,566 /R x 21,28000 = 12,04448

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,566 /R x 24,80000 = 14,03680

Subtotal: 26,08128 26,08128

Materials

BHWQ6000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada d'halògens metàl.lics

1,000      x 20,22000 = 20,22000

BHQ6Z401 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada Halogenurs Metàlics HIT-DE
de 1000 W, de forma rectangular, tancat, inclou
lámpara i connexionat desde peu de bàcul. Muntat,
ref BEGA 8589

1,000      x 760,00000 = 760,00000

Subtotal: 780,22000 780,22000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 26,08133 = 0,39122

Subtotal: 0,39122 0,39122

COST DIRECTE 806,69250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 806,69250

P-35 FHQ6Z801 u Visera frontal antienlluernament BEGA 420. Muntada
al projector.

Rend.: 1,000 144,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,566 /R x 21,28000 = 12,04448

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,566 /R x 24,80000 = 14,03680

Subtotal: 26,08128 26,08128

Materials
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BHQ6Z801 u Visera frontal antienlluernament BEGA 420. Muntada
al projector.

1,000      x 118,00000 = 118,00000

Subtotal: 118,00000 118,00000

COST DIRECTE 144,08128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,08128

P-36 FJS1Z101 u Subministrament i instal·lació de canó sectorial de rec
de retorn lent TORO TG101BOX, radi: 54,4m, cabal
56,4 m3/h, presió 6,5 bars, 5 toberes de 21a 33 mm.

Rend.: 1,000 1.499,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,300 /R x 21,28000 = 6,38400

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 24,80000 = 7,44000

Subtotal: 13,82400 13,82400

Materials

BJS1Z101 u Cano sectorial de rec de retorn lent TORO
TG101BOX, radi: 54,4m, cabal 56,4 m3/h, presió 6,5
bars, 5 toberes de 21a 33 mm.

1,000      x 1.485,00000 = 1.485,00000

Subtotal: 1.485,00000 1.485,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 13,82400 = 0,20736

Subtotal: 0,20736 0,20736

COST DIRECTE 1.499,03136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.499,03136

P-37 FJSAUB08 u Programador electrònic de doble programa, amb
control d'aportació d'aigua, temps de programació des
de 1 min. fins a 12 h per estació, en passos d'1 min.,
amb 8 estacions, possibilitat de 8 arrencades per dia i
programa, transformador interior 230/26,5 v 50 hz,
bateria recargable de salvaguarda del programa,
circuit d'arrencada de bomba, carcassa de plàstic
estanca i preparat per a muntatge mural exterior,
totalment col.locat, incloses totes les connexions
elèctriques, tant del circuit d'alimentació del
programador, com dels elements governats per aquest

Rend.: 1,000 213,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 21,31000 = 10,65500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,80000 = 12,40000

Subtotal: 23,05500 23,05500

Materials

BJSAU208 u Programador electrònic de doble programa, amb
control d'aportacio d'aigua, amb temps de
programacio des de 1 min. fins a 12 h per estacio en
passos d'1 min., amb 8 estacions, amb possibilitat de
8 arrencades per dia i programa, amb transformador
interior 230/26,5 v 50 hz, amb bateria recargable de
salvaguarda del programa, amb circuit d'arrencada de

1,000      x 189,95000 = 189,95000



Projecte de Remodelació Recinte Esportiu
del Camp de Futbol de les Oliveres

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/02/11 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

bomba, carcassa de plastic estanca i preparat per a
muntatge mural exterior

Subtotal: 189,95000 189,95000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,62000 = 0,33930

Subtotal: 0,33930 0,33930

COST DIRECTE 213,34430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,34430

P-38 FQ11001 u Cadira de llistons de fusta tropical, model
GOTEBORG de FDB, amb protecció fungicida
insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller,
suports i recolzabraços de fusta, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 192,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,530 /R x 24,00000 = 12,72000

A0140000 h Manobre 0,530 /R x 20,06000 = 10,63180

Subtotal: 23,35180 23,35180

Materials

BQ110001 u Cadira de llistons de fusta tropical, model
GOTEBORG de FDB, amb protecció fungicida
insecticida i hidròfuga, acabat incolor, amb respatller,
suports i recolzabraços de fusta

1,000      x 168,71000 = 168,71000

Subtotal: 168,71000 168,71000

COST DIRECTE 192,06180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,06180

P-39 FQ115F56 u Banc de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, model GOTEBORG de FDB, amb
respatller de fusta, cargols i passadors d'acer cadmiat
i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó

Rend.: 1,000 282,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,140 /R x 20,06000 = 22,86840

A0121000 h Oficial 1a 1,140 /R x 24,00000 = 27,36000

Subtotal: 50,22840 50,22840

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,2816      x 78,08800 = 21,98958

BQ115FF5 u Banc de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, model GOTEBORG de FDB, amb cargols
i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà

1,000      x 210,00000 = 210,00000
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Subtotal: 231,98958 231,98958

COST DIRECTE 282,21798
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,21798

P-40 FQ221031 u Paperera de fusta model RUSTIC de FDB, de 60 l de
capacitat, ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 178,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 24,00000 = 9,60000

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 20,06000 = 15,04500

Subtotal: 24,64500 24,64500

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,59000 = 2,69250

Subtotal: 2,69250 2,69250

Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 78,08800 = 6,18457

BQ221030 u Paperera de fusta model RUSTIC de FDB, de 60 l de
capacitat, per a col·locació encastada

1,000      x 144,71000 = 144,71000

Subtotal: 150,89457 150,89457

COST DIRECTE 178,23207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,23207

P-41 FQS1X001 u Subministrament i col.locació de joc de 2 porteries
reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de
tub d'alumini pintat a foc de A120 amb gola interior
per a l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les
escaires. Incloses xarxes de nylon reglamentària i
fonamentació.

Rend.: 1,000 2.722,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,528 /R x 20,06000 = 10,59168

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 21,31000 = 5,54060

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 24,80000 = 2,72800

Subtotal: 18,86028 18,86028

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,200      x 85,83991 = 103,00789

BQZZX001 u Joc de 2 porteries reglamentàries per a futbol amb
pals i travesser de tub d'alumini pintat a foc de A120
amb gola interior per a l'ancoratge de la xarxa i els
arcs de reforç en les escaires. Incloses xarxes de

1,000      x 2.600,00000 = 2.600,00000
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nylon reglamentària i fonamentació.

Subtotal: 2.703,00789 2.703,00789

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 18,63400 = 0,46585

Subtotal: 0,46585 0,46585

COST DIRECTE 2.722,33402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.722,33402

P-42 FQS1X002 u Subministrament i col·locació de joc de 4 suports per
a banderins de senyalització a base de tub d'al·lumini
diàm. 25, color blanc de 1,5 m, d'alçada, inclosa la
col·locació d'ancoratges fixex en el terreny de joc.

Rend.: 1,000 390,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 FQS1X004 u Subministrament i col·locació de joc de 2 porteries de
futbol 7 abatibles, en al·lumini inclosa la xarxa de
nylon, fonamentació i vaina d'ancoratge.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-44 FQS2U002 u Subministrament i col·locació de seients de PVC amb
recolzament, de 44 cm d'ample.

Rend.: 1,000 15,86 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 FQS2U100 u Subministrament i col·locació de banqueta de 5 m de
llarg per a jugadors, de dimesions 5x1,15x1,6 m.
Transparent a la part superior i lateral. Banc amb
seients individuals de PVC. Inclo el sistema
d'anclatge al terra antibolc. Muntatge i transport
inclosos.

Rend.: 1,000 4.215,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-46 FQZ10001 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de
construcció modular tipus LAVABO. De mides 5x7 m.
Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les
connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de
clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC
necessàries per a la correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 FQZ10002 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de
construcció modular tipus BAR. De mides 5x12,5 m.
Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les
connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de
clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC
necessàries per a la correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 5.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 FQZ10003 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de 4
construccions modular en 2 nivells tipus VESTUARI.
De mides 5x10 m. Totalment equipat. Inclou
l'execució de totes les connexions necesàries a la
xarxa d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable.
Inclou totes les OC necessàries per a la correcta
instal·lació.

Rend.: 1,000 20.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-49 FQZ10004 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de
construcció modular tipus VESTUARI ÀRBITRE. De
mides 5x10 m. Totalment equipat. Inclou l'execució de
totes les connexions necesàries a la xarxa
d'enllumenat, de clavegueram i d'aigua potable. Inclou
totes les OC necessàries per a la correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 4.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 FQZ10005 u Subminsitrament, col·locació i instal·lació de
construcció modular tipus CASETA. De mides 5x15
m. Totalment equipat. Inclou l'execució de totes les
connexions necesàries a la xarxa d'enllumenat, de
clavegueram i d'aigua potable. Inclou totes les OC
necessàries per a la correcta instal·lació.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-51 FR45A510 u Subministrament Acacia o Olivera, d'alçària 2 a 3 m,
en contenidor

Rend.: 1,000 256,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR45A510 u Acacia o Olivera, d'alçària 2 a 3 m, en contenidor 1,000      x 256,68000 = 256,68000

Subtotal: 256,68000 256,68000

COST DIRECTE 256,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 256,68000

P-52 FR643131 u Plantació d'arbre d'alçària 2 a 3 m en contenidor, amb
camió grua, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000 18,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,120 /R x 24,71000 = 2,96520

A016P000 h Peó jardiner 0,400 /R x 16,36000 = 6,54400

Subtotal: 9,50920 9,50920

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 46,00000 = 9,20000

Subtotal: 9,20000 9,20000

COST DIRECTE 18,70920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,70920

P-53 G213035 u Desmuntatge, càrrega i transport de porteria inclòs
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 0,600 653,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 2,000 /R x 25,42000 = 84,73333

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,76000 = 69,20000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 40,00000

Subtotal: 193,93333 193,93333

Maquinària
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C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 2,000 /R x 3,18000 = 10,60000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 41,16000 = 68,60000

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

4,000 /R x 57,11000 = 380,73333

Subtotal: 459,93333 459,93333

COST DIRECTE 653,86666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 653,86666

P-54 G214U010 m3 Enderroc d'edificació, mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i massís, càrrega i transport
a l'abocador, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Rend.: 20,000 8,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 1,03800

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 24,00000 = 0,30000

Subtotal: 1,33800 1,33800

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,18000 = 0,03975

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 41,16000 = 2,05800

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

1,000 /R x 53,74000 = 2,68700

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 57,11000 = 2,85550

Subtotal: 7,64025 7,64025

COST DIRECTE 8,97825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97825

P-55 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 2,500 46,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 25,42000 = 2,03360

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 24,00000 = 2,40000

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 20,76000 = 10,38000

Subtotal: 14,81360 14,81360

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 41,16000 = 1,64640

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 53,74000 = 1,07480

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 15,01000 = 6,00400

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 57,11000 = 22,84400
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C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,18000 = 0,31800

Subtotal: 31,88720 31,88720

COST DIRECTE 46,70080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,70080

P-56 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 20,06000 = 8,02400

A0150000 h Manobre especialista 0,190 /R x 20,76000 = 3,94440

Subtotal: 11,96840 11,96840

Maquinària

C1311110 h Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 0,112 /R x 46,24000 = 5,17888

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,095 /R x 16,58000 = 1,57510

Subtotal: 6,75398 6,75398

COST DIRECTE 18,72238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,72238

P-57 G2190001 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 15,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,045 /R x 60,38000 = 2,71710

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,180 /R x 68,31000 = 12,29580

Subtotal: 15,01290 15,01290

COST DIRECTE 15,01290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,01290

P-58 G21B001 m Desmuntatge de tanca i demolició d'ancoratges
clavats a terra i situats cada 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 24,00000 = 1,20000

A0140000 h Manobre 0,170 /R x 20,06000 = 3,41020

Subtotal: 4,61020 4,61020

Maquinària

C1315030 h Retroexcavadora gran 0,030 /R x 108,68000 = 3,26040

Subtotal: 3,26040 3,26040
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COST DIRECTE 7,87060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87060

P-59 G21B002 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 8
m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 20,06000 = 3,20960

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 24,00000 = 1,20000

Subtotal: 4,40960 4,40960

Maquinària

C1315030 h Retroexcavadora gran 0,008 /R x 108,68000 = 0,86944

Subtotal: 0,86944 0,86944

COST DIRECTE 5,27904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,27904

P-60 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 60,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 25,42000 = 3,17750

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 12,00000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,76000 = 20,76000

Subtotal: 35,93750 35,93750

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 33,92000 = 5,08800

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 41,18000 = 4,11800

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,18000 = 1,59000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 31,44000 = 3,14400

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 37,28000 = 3,72800

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,300 /R x 44,35000 = 6,65250

Subtotal: 24,32050 24,32050

COST DIRECTE 60,25800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,25800
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P-61 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 42,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 25,42000 = 2,11833

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 6,92000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 20,06000 = 6,68667

A012U002 h Oficial 1a llenyataire 1,000 /R x 23,02000 = 7,67333

Subtotal: 23,39833 23,39833

Maquinària

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 1,000 /R x 2,10000 = 0,70000

C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 39,39000 = 13,13000

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,400 /R x 37,28000 = 4,97067

Subtotal: 18,80067 18,80067

COST DIRECTE 42,19900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,19900

P-62 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 68,000 2,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 20,76000 = 0,30468

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 25,42000 = 0,07589

Subtotal: 0,38057 0,38057

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 41,16000 = 1,21240

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,998 /R x 43,18000 = 0,63373

Subtotal: 1,84613 1,84613

COST DIRECTE 2,22670
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,22670

P-63 G2220001 ml Excavació de rasa de fins 4 m de fondària i fins a 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics per a formació de rasa per a serveis. Inclou
càrrega mecànica del material excavat.

Rend.: 1,000 18,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 20,06000 = 2,00600

Subtotal: 2,00600 2,00600
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Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,090 /R x 182,49000 = 16,42410

Subtotal: 16,42410 16,42410

COST DIRECTE 18,43010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43010

P-64 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 39,300 5,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,42000 = 0,32341

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 0,52824

Subtotal: 0,85165 0,85165

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 41,16000 = 3,14198

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 46,38000 = 1,18015

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,275 /R x 57,11000 = 0,39962

Subtotal: 4,72175 4,72175

COST DIRECTE 5,57340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,57340

P-65 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 160,000 4,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 25,42000 = 0,03146

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 20,76000 = 0,13066

Subtotal: 0,16212 0,16212

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 57,18000 = 0,35988

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 50,74000 = 0,15698

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 56,70000 = 0,35686

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 32,68000 = 0,10110

Subtotal: 0,97482 0,97482

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,16000 = 0,05800

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 2,94000 = 3,52800
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Subtotal: 3,58600 3,58600

COST DIRECTE 4,72294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,72294

P-66 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 19,200 4,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 25,42000 = 0,33099

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 20,76000 = 1,29750

Subtotal: 1,62849 1,62849

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 32,68000 = 0,17021

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 46,38000 = 1,20781

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 10,86000 = 0,56563

Subtotal: 1,94365 1,94365

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,16000 = 0,05800

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,37000 = 0,44400

Subtotal: 0,50200 0,50200

COST DIRECTE 4,07414
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07414

P-67 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 10,000 30,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 25,42000 = 0,63550

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 2,07600

Subtotal: 2,71150 2,71150

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 32,68000 = 0,65360

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 7,65000 = 0,76500

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 32,72000 = 1,63600

Subtotal: 3,05460 3,05460

Materials

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 20,73000 = 24,87600
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,16000 = 0,05800

Subtotal: 24,93400 24,93400

COST DIRECTE 30,70010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,70010

P-68 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 24,000 93,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 24,00000 = 3,00000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,42000 = 1,05917

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 20,44000 = 1,70333

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 20,06000 = 1,67167

Subtotal: 7,43417 7,43417

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 23,16000 = 1,15800

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 156,75000 = 7,83750

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,60000 = 0,32000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 15,32000 = 0,76600

Subtotal: 10,08150 10,08150

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 71,97000 = 75,56850

Subtotal: 75,56850 75,56850

COST DIRECTE 93,08417
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,08417

P-69 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 270,000 1,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 24,00000 = 0,23760

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 25,42000 = 0,02288

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 20,44000 = 0,20236

Subtotal: 0,46284 0,46284

Maquinària

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 1,84000 = 0,00460

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 33,92000 = 0,02374

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 1,98000 = 0,00495

Subtotal: 0,03329 0,03329

Materials

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,88000 = 0,92400
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B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,09000 = 0,01090

Subtotal: 0,93490 0,93490

COST DIRECTE 1,43103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43103

P-70 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 8,750 35,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 20,06000 = 6,87771

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,42000 = 2,90514

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 20,44000 = 7,00800

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 24,00000 = 10,97143

Subtotal: 27,76228 27,76228

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 23,16000 = 2,64686

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 45,29000 = 1,03520

Subtotal: 3,68206 3,68206

Materials

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 18,03000 = 0,54090

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,44000 = 1,32000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,24000 = 1,24000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,80000 = 0,13500

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,20000 = 0,48000

Subtotal: 3,71590 3,71590

COST DIRECTE 35,16024
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,16024

P-71 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,100 40,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 20,06000 = 7,42963

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,42000 = 3,13827

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 24,00000 = 11,85185

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 20,44000 = 7,57037

Subtotal: 29,99012 29,99012

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 45,29000 = 1,11827

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 23,16000 = 2,85926

Subtotal: 3,97753 3,97753
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Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,44000 = 1,32000

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,65000 = 3,65000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,80000 = 0,13500

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,20000 = 0,48000

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 18,03000 = 0,54090

Subtotal: 6,12590 6,12590

COST DIRECTE 40,09355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09355

P-72 G921U010 m3 Base de tot-u natural, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 12,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,42000 = 0,09079

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 0,14829

Subtotal: 0,23908 0,23908

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 51,50000 = 0,36786

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 50,74000 = 0,36243

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 37,57000 = 0,13418

Subtotal: 0,86447 0,86447

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,16000 = 0,05800

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

1,200      x 9,81000 = 11,77200

Subtotal: 11,83000 11,83000

COST DIRECTE 12,93355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,93355

P-73 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 14,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 25,42000 = 0,09079

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 0,14829

Subtotal: 0,23908 0,23908

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 37,57000 = 0,13418

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 51,50000 = 0,36786

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 50,74000 = 0,36243
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Subtotal: 0,86447 0,86447

Materials

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

1,200      x 11,21000 = 13,45200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,16000 = 0,05800

Subtotal: 13,51000 13,51000

COST DIRECTE 14,61355
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,61355

P-74 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 37,000 14,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,42000 = 0,68703

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 24,00000 = 2,59459

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 20,06000 = 3,25297

Subtotal: 6,53459 6,53459

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 41,16000 = 0,27811

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,60000 = 0,04324

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 23,16000 = 0,62595

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 32,72000 = 0,22108

Subtotal: 1,16838 1,16838

Materials

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2

1,050      x 2,22000 = 2,33100

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,042      x 59,78000 = 2,51076

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 75,11000 = 1,05154

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,44000 = 0,88000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 1,80000 = 0,03600

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,20000 = 0,12000

Subtotal: 6,92930 6,92930

COST DIRECTE 14,63227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,63227

P-75 G991U005 u Escossells de 84x84 cm de secció interior, format
amb peces prefabricades de formigó de 100x20x8
cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes
les feines adients, totalment acabat

Rend.: 9,250 77,13 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,42000 = 2,74811

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 20,06000 = 13,01189

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 24,00000 = 10,37838

Subtotal: 26,13838 26,13838

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 41,16000 = 1,11243

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 32,72000 = 0,88432

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,60000 = 0,17297

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 23,16000 = 2,50378

Subtotal: 4,67350 4,67350

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 8,000      x 0,44000 = 3,52000

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 1,80000 = 0,14400

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,056      x 75,11000 = 4,20616

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,168      x 59,78000 = 10,04304

B991U001 u Peça per a escossells de 100x20x8 cm 4,000      x 6,98000 = 27,92000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,20000 = 0,48000

Subtotal: 46,31320 46,31320

COST DIRECTE 77,12508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,12508

P-76 G9GA0022 m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora,
vibratge, estriat, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

Rend.: 24,000 96,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,42000 = 1,05917

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 24,00000 = 4,00000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 20,06000 = 1,67167

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,76000 = 3,46000

Subtotal: 10,19084 10,19084

Maquinària

C170AG00 h Estenedora de paviments de formigó 1,000 /R x 61,36000 = 2,55667

C1700002 h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

1,000 /R x 9,76000 = 0,40667

C170AG10 h Enllestidora de paviments de formigó 1,000 /R x 44,76000 = 1,86500

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 2,000 /R x 3,40000 = 0,28333

Subtotal: 5,11167 5,11167

Materials
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B0813U01 kg Additiu superfluidificant per a formigó 1,700      x 0,86000 = 1,46200

B060UU02 m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític,
inclòs transport a l'obra

1,050      x 68,11000 = 71,51550

B0DZ1021 u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en
paviments rígids, fixat amb clavilles

1,000      x 8,60000 = 8,60000

Subtotal: 81,57750 81,57750

COST DIRECTE 96,88001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,88001

P-77 G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 110,000 27,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,76000 = 0,75491

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 24,00000 = 0,43636

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,42000 = 0,23109

Subtotal: 1,42236 1,42236

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 3,95309

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,51745

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,48900

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,42736

Subtotal: 5,38690 5,38690

Materials

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 20,65000 = 20,65000

Subtotal: 20,65000 20,65000

COST DIRECTE 27,45926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,45926

P-78 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 110,000 28,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 24,00000 = 0,43636

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 25,42000 = 0,23109

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,76000 = 0,75491

Subtotal: 1,42236 1,42236

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 56,92000 = 0,51745

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 53,79000 = 0,48900
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C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 47,01000 = 0,42736

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 62,12000 = 3,95309

Subtotal: 5,38690 5,38690

Materials

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 21,39000 = 21,39000

Subtotal: 21,39000 21,39000

COST DIRECTE 28,19926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,19926

P-79 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 245,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 245,43000 = 245,43000

Subtotal: 245,43000 245,43000

COST DIRECTE 245,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,43000

P-80 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI Rend.: 700,000 0,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 0,03429

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 0,02966

Subtotal: 0,06395 0,06395

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03573

Subtotal: 0,03573 0,03573

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,200      x 0,26000 = 0,31200

Subtotal: 0,31200 0,31200

COST DIRECTE 0,41168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,41168

P-81 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 750,000 0,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 0,03200

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,76000 = 0,02768
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Subtotal: 0,05968 0,05968

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 25,01000 = 0,03335

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 33,61000 = 0,04481

Subtotal: 0,07816 0,07816

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

0,600      x 0,20000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,25784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,25784

P-82 G9Z10001 m2 Paviment de cautxú de 50 mm d'espessor, color a
escollir per la DF.

Rend.: 1,000 98,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-83 GD5H0001 m Canal de formigó polímer SPORT d'ULMA, d'amplària
interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada
classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm
de gruix

Rend.: 1,000 50,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,320 /R x 24,00000 = 7,68000

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 20,06000 = 8,42520

Subtotal: 16,10520 16,10520

Materials

BD5H0001 m Canal de formigó polímer tipus SPORT d'ULMA,
d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat
nervada classe A15 segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal

1,050      x 28,88000 = 30,32400

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0638      x 63,00000 = 4,01940

Subtotal: 34,34340 34,34340

COST DIRECTE 50,44860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,44860

P-84 GG31360U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, grapejat
sobre parament horitzontal o vertical, marcatge
indeleble i material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 10,640 6,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,44000 = 1,92105

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,00000 = 2,25564

A0112000 h Cap de colla 0,106 /R x 25,42000 = 0,25324

Subtotal: 4,42993 4,42993

Materials

BG31360U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL
CABLE o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

1,000      x 2,42000 = 2,42000

Subtotal: 2,42000 2,42000

COST DIRECTE 6,84993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,84993

P-85 GG3809U2 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

Rend.: 6,670 7,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,667 /R x 24,00000 = 2,40000

A0112000 h Cap de colla 0,067 /R x 25,42000 = 0,25534

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,44000 = 3,06447

Subtotal: 5,71981 5,71981

Materials

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

0,448      x 0,29000 = 0,12992

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,000      x 1,16000 = 1,16000

Subtotal: 1,28992 1,28992

COST DIRECTE 7,00973
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00973

P-86 GHM11F22 u Columna de 3,6 m d'alçada, quadrada, model
RÚSTICA de FDB. Base d'acer galvanitzat quadrat
d'1 m d'alçada i fuste de fusta de pi tractatada a
l'autoclave.

Rend.: 1,000 248,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 24,80000 = 7,83680

A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 21,28000 = 6,72448

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 20,06000 = 5,01500

Subtotal: 19,57628 19,57628

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,316 /R x 33,13000 = 10,46908

Subtotal: 10,46908 10,46908
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Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 39,72000 = 39,72000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,240      x 61,40000 = 14,73600

BHM10001 u Columna de 3,6 m d'alçada, quadrada, model
RÚSTICA de FDB

1,000      x 163,85000 = 163,85000

Subtotal: 218,30600 218,30600

COST DIRECTE 248,35136
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,35136

P-87 GHN33C81 u Llumenera asimètrica, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport

Rend.: 1,000 214,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,80000 = 8,68000

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 21,28000 = 7,44800

Subtotal: 16,12800 16,12800

Materials

BHN30001 u Llumenera asimètrica, amb difusor cubeta de vidre,
amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 150
W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

1,000      x 198,30000 = 198,30000

Subtotal: 198,30000 198,30000

COST DIRECTE 214,42800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,42800

P-88 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de
capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús)
inclòs càrrega i transport de les restes a abocador
controlat o planta de compostatge, mesurada la
superfície executada en obra

Rend.: 100,000 0,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 24,71000 = 0,24710

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 25,42000 = 0,05084

Subtotal: 0,29794 0,29794

Maquinària

CR113000 h Esbrossadora de capçal de serra 1,000 /R x 0,71000 = 0,00710

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 31,44000 = 0,03144

Subtotal: 0,03854 0,03854
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COST DIRECTE 0,33648
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33648

P-89 PPA900SS pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 10.936,73 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 PPB100GR PA Partida alçada a justificar per a la Gestió Medi
Ambiental

Rend.: 1,000 12.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 PPB200CQ PA Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat Rend.: 1,000 15.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________




