
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball realitzat per: 

JOAN OCTAVI VIDAL i BOSCH 
 

 

 

Dirigit per: 

JOAN PAU SIERRA PEDRICO 
FRANCESC  XAVIER GIRONELLA i COBOS 
 

 

 

Grau en:  

ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

 

 

 

Barcelona, 23 de Gener de 2013 

 

 

Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental  T
R

EB
A

LL
 F

IN
A

L 
D

E 
G

R
A

U
 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL 
PORT DE LLANÇÀ 
 
Document nº1. Memòria 



Memòria  

 

 

 

 

Índex 

 

1. Introducció .................................................................................................................................. 3 

2. Antecedents ................................................................................................................................ 3 

3. Objecte del projecte ................................................................................................................. 6 

4. Situació actual ............................................................................................................................ 6 

5. Dic exterior del Port de Llançà ............................................................................................ 7 

5.1. Característiques del dic .................................................................................................... 7 

5.2. Batimetria .............................................................................................................................. 8 

6. Criteris generals de l’onatge ................................................................................................. 9 

6.1. Període de retorn ............................................................................................................... 9 

6.2. Marees ..................................................................................................................................10 

6.3. Característiques de l’onatge .........................................................................................10 

7. Volum d’ultrapassament ......................................................................................................10 

8. Estudi d’alternatives ..............................................................................................................11 

8.1. Discussió d’alternatives .................................................................................................11 

8.1.1. Alternativa 1 ..............................................................................................................11 

8.1.2. Alternativa 2 ..............................................................................................................11 

8.1.3. Alternativa 3 ..............................................................................................................12 

8.2. Valoració de les alternatives ........................................................................................13 

9. Càlculs estructurals ................................................................................................................13 

10. Descripció general de les obres a realitzar ...................................................................14 

11. Estudi d’impacte ambiental ................................................................................................15 

12. Estudi de seguretat i salut ...................................................................................................16 

13. Justificació de preus i plaç de garantia ...........................................................................17 

14. Plaç d’execució .........................................................................................................................17 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Document nº 1. Memòria  2 
 

15. Programa de treball ...............................................................................................................17 

16. Pressupost .................................................................................................................................17 

17. Revisió de preus ......................................................................................................................18 

18. Classificació del contractista ..............................................................................................18 

19. Declaració d’obra completa ................................................................................................18 

20. Documents que inclou el projecte ....................................................................................19 

 

 

 

  



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Document nº 1. Memòria  3 
 

1. Introducció 

El present projecte es redacta amb l’objectiu de realitzar un estudi d’alternatives 

per tal de solucionar els problemes derivats de l’ultrapassament en el dic d’abric 

del Port de Llançà durant els temporals de Llevant. Aquesta estructura, només és 

veu sobrepassada per l’aigua en el tram que comprèn les direccions Nord – Est. Un 

cop elegida la solució definitiva, el procedirà a definir el projecte executiu. 

2. Antecedents 

Entre els anys 2006 i 2007 es van produir varis temporals de Llevant de gran 

escala, però sense afectacions importants en l’estructura del dic d’abric. 

Va ser en l’any 2008 quan un temporal de Llevant històric va impactar amb tota la 

seva potència a la Costa Brava, i en especial atenció, a la franja de la costa de 

Llançà. Les afectacions pel temporal van ser diverses: 

 El sostre de la confraria de pescadors va resultar destrossat, i part de 

l’estructura es va veure afectada per la força de l’aigua. 

 Afectacions en diferents punts d’amarratge de les embarcacions. 

 Destrosses varies en les embarcacions. 

 Desaparició de l’arena de la platja. 

 Destrosses en el passeig marítim. 

 

Tot això va ser degut a una sèries de successos que van coincidir en el mateix espai 

i temps. Les causes són les següents: 

 Una elevació del nivell mig del 

mar deguda a la diferència de 

gradient entre la baixa pressió 

situada davant de la costa 

catalana (tot i que no és una 

depressió molt profunda) i la 

d’alta pressió situada al nord 

d’Europa, tal com es mostra en 

la figura 1. 

 

 

Figura 1. Pressió en superfície. 
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 Gran recorregut de més 990 km de distància amb vents de Llevant direcció 

ENE, entre Sicília i Sardenya, tal com es mostra en la figura 2, que genera 

que les onades siguin més grans de l’habitual. 

 

Figura 2. Direcció e intensitat del vent. 

 

 Onades amb una altura significant d’entre 6 i 7 m amb pics de 9 m d’altura, 

tal com es mostra en la figura 3, i amb períodes de fins a 10 s, tal com es 

mostra en la figura 4. 

 

Figura 3. Alçades significants (vermell) i alçades màximes de les onades (blau) durant el temporal 
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Figura 4. Períodes d’onada durant el temporal al golf de roses 

 

El resultat d’aquestes dues combinacions resulta ser unes onades significants 

davant de la costa de catalana d’una gran magnitud, tal com es mostra en la figura 

5. 

 

Figura 5. Altura significant de les onades 
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 Vents sostinguts per damunt dels 50 km/h i amb cops de vent de més de 85 

km/h i amb un nivell de força 8 tal com es mostra en la figura 6. 

 

Figura 6. Direcció del vent i velocitat. 

3. Objecte del projecte 

L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres a realitzar per tal de 

remodelar el Port de Llançà mitjançant els següents punts: 

 Proposar, valorar i analitzar les diferents alternatives per tal d’evitar que el 

port es vegi afectat per l’ultrapassament en cas de grans tempestes com la 

del mes de desembre de l’any 2008.  

 Elecció de l’alternativa tenint en compte criteris multifuncionals, 

constructius, econòmics i visuals. 

4. Situació actual 

El Port de Llançà es troba localitzat en la població de Llançà (42º22’0’’N, 3º9’9’’E), 

en la comarca de l’Alt Empordà, que té una extensió de 28.65 km2.  Limita amb els 

municipis de Port de la Selva, Vilajuïga, Garriguella, Vilamaniscle, Rabós i Colera tal 

com es mostra en la figura 7. Té una població de gairebé 5000 habitants i compta 

amb tres nuclis de població, Valleta, el Port i Llançà. 

Part del municipi està afectat pel Parc Natural del cap de Creus. 
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Figura 7.  Situació del municipi de Llançà. 

 

Al municipi de Llançà es pot accedir mitjançant tres vies o transports: 

 Automòbil: Carretera N-240 

 Ferrocarril: Línia Barcelona – Portbou 

 Transport marítim 

Si concretem a la zona del port, hi podem trobar ubicat al Club Nàutic de Llançà 

situat a l’entrada del port, i la Confraria de Pescadors situada darrere del dic de 

recer.  

A la zona pròxima a aquest, no hi ha cap espècie (tant terrestre com aquàtica) 

protegida, en especial atenció a la posidònia. 

5. Dic exterior del Port de Llançà 

En aquest punt es comentarà la situació actual del dic d’abric. 

5.1. Característiques del dic 

Característiques principals del dic 

 Ample de berma: 10 m. 

 Francbord: 8.9 m. 

 Ample de la part superior del dic (escullera): 17.17 m. 
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 Mantell exterior principal de tipus acròpodes amb un volum de 9 m3. 

 Mantells interiors formats d’escullera de tamany variable de 300 kg a 

majors de 6T. Mantell exterior d’escullera major a 5T. 

 Pendent del dic: 37º 

 Ample del moll adosat al dic: 26.53 m. 

 

En la figura 8 podem observar la situació actual del dic, amb totes les seves cotes. 

 

Figura 8. Planell de la situació actual del dic exterior del Port de Llançà. 

 

5.2. Batimetria 

Una part fonamental per calcular la 

nova secció del dic, es la batimetria de 

la zona d’estudi. Aquesta ens dona el 

calat exacte de la zona en el moment 

de la mesura. 

El Port de Llançà es troba en una zona 

on els calats van des dels 5 m fins al 10 

m de profunditat, amb pics de fins a 12 

m de calat tal com es mostra en la 

figura 9. 

 

En la figura 10 podem observar la batimetria de la zona del port de manera molt 

més precisa. 

Figura 9. Distribució batimètrica dels calats. 
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Figura 10. Batimetria de la zona afectada del Port de Llançà. 

 

6. Criteris generals de l’onatge 

En aquest apartat, és defineixen els aspectes més importants per a la modificació 

del dic, tals com, període de retorn, altura d’ona i mètode de càlcul en clima 

extremal. 

6.1.  Període de retorn 

El període de retorn és el nombre d’anys que, en promig, transcorren entre 

temporals que superen un cert valor d’ona significant, és a dir, és una manera 

intuïtiva d’avaluar de com és de poc freqüent un succés. 

Segons la normativa europea Eurotop v3, ja que estem parlant d’una mesura 

defensiva, tindrem un període de retorn de 50 anys. 
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6.2. Marees 

La màxima sobreelevació observada ha arribat a la cota de +1 m.  és per això que, a 

efectes de càlcul, es considera una sobreelevació de fins a +1  m respecte al nivell 

mig del mar (NMM). 

6.3. Característiques de l’onatge 

El nostre punt de referència com a mesura de les dades és la boia de Palamós, 

situada a 90 m de profunditat. Segons el resum anual, de la boia de Palamós, de 

Puertos del Estado per a un període de retorn de 50 anys, tenim una altura d’ona 

significant de 6.9 m. en una banda superior al 90% de confiança. 

El període pic és d’11.9 s, el que ens dona una longitud d’ona de 220.85 m en 

aigües fondes. 

Un cop propagat l’onatge, es pot analitzar quina és la direcció en la que l’onatge 

incideix amb més perillositat contra l’estructura.  

Calat (m) Hb (m) NNE (m) NE (m) ENE (m) E (m) ESE (m) 

8 6.4 5.74 6.59 6.9 6.77 6.16 
9 6.75 5.59 6.41 6.7 6.58 6 

Taula 1. Distribució de les altures d’ona propagades mitjançant la seva direcció d’incidència amb 
comparació amb l’altura d’ona de trencament 

Tal com es pot observar en la taula 1, les majors altures d’ona, provenen de la 

direcció ENE. 

L’altura d’ona utilitzada per al dimensionament de l’estructura és de 6.7 m. 

7. Volum d’ultrapassament 

Per tal de trobar una solució idònia a l’ultrapassament, primer de tot haurem de 

calcular el cabal que ultrapassa el dic en la zona d’estudi. Per a poder-ho calcular, 

s’ha utilitzat  l’aproximació de Van der Meer and Jansen (1995). 

Aquest mètode és l’idoni per a la nostra estructura, ja que ens permet calcular 

quina és la quantitat d’aigua que sobrepassa el dic, segons les variables de 

rugositat de la superfície, inclinació del dic i influència en el “run up”, influència de 

la berma i la incidència de l’angle d’atac de les onades. 

El límit que no pot superar aquest volum d’ultrapassament està registrat en la 

normativa Eurotop v3 i és de 0.01 l/s/m. 
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8. Estudi d’alternatives 

Com que el volum d’ultrapassament de l’estructura actual supera en escreix el límit 

marcat per la normativa, s’hauran d’estudiar diferents alternatives viables per tal 

de solucionar aquest problema.  

Breument, es descriuran les següents alternatives: 

 Alternativa 1: Increment de l’altura del francbord 

 Alternativa 2: Increment de l’altura de la berma 

 Alternativa 3: Increment de l’altura de la berma i de la del francbord. 

8.1. Discussió d’alternatives 

8.1.1. Alternativa 1 

S’incrementarà l’altura del francbord en 4.8 m més del que hi ha actualment, el que 

suposa, tenir un francbord de 13.7 m (per damunt del NMM) d’altura total. 

La resta de l’estructura romandrà intacta tal com es mostra en la figura 11. 

 

Figura 11. Modificació de l’estructura segons l’alternativa 1. 

 

8.1.2. Alternativa 2 

S’incrementarà l’amplada de la berma en 7.2 m més del que hi ha actualment, el 

que suposa tenir una berma amb una amplada de 17.2 m. 

La resta de l’estructura romandrà intacta tal com es mostra en la figura 12. 
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Figura 12. Modificació de l’estructura segons l’alternativa 2. 

 

8.1.3. Alternativa 3 

Aquesta és una solució intermèdia, ja que s’incrementarà l’amplada de la berma en 

3.2 m  més del que hi ha actualment, el que suposa tenir una berma amb una 

amplada de 13.2 m, i un increment de l’altura del francbord de 1.1 m més del que 

hi ha actualment, el que suposa una altura de francbord total de 10 respecte el 

nivell mig del mar. 

La resta de l’estructura romandrà intacta tal com es mostra en la figura 13. 

 

Figura 13. Modificació de l’estructura segons l’alternativa 3. 
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8.2.  Valoració de les alternatives 

Per tal de seleccionar quina serà l’alternativa més adient és fa un estudi 

multicriteri de les alternatives estudiades anteriorment. Els criteris més influents 

de l’obra són els següents: 

 Econòmic 

 Ecològic 

 Funcional 

 Estètic 

 

Els resultats de l’estudi multicriteri són els següents: 

Alternativa Puntuació 

1 65.5 
2 64 

3 72.75 
Taula 2. Valoració d’alternatives 

Tal com mostra la taula 2, l’alternativa 3 és la que obté una puntuació més elevada, 

per tant, és la seleccionada per al projecte. 

9. Càlculs estructurals 

Un cop definits els paràmetres de l’alternativa, s’ha d’adaptar l’estructura existent 

a la nova estructura, ja que l’empenta que produirà el nou volum d’escullera i 

acròpedes, generarà un desequilibri de forces i empentes que produirà que hi hagi 

un elevat risc a bolcament i lliscament. 

Per a que el mur de coronació aguanti el nou equilibri s’hauran de recalcular els 

paràmetres per tal d’adaptar-lo al nou sistema de forces i que compleixin amb els 

factors de bolcament i lliscament, 

Els nous paràmetres que es calculen són: 

 Empenta activa de l’escullera del costat de mar. 

 Empenta passiva de l’escullera del costat de terra. 

 Pes propi de l’espatller. 

 Força de l’impacte de l’ona incident. 

 Pressió quasi-hidrostàtica. 
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Figura 14. Esquema del mur de coronació. 

 

Tal com podem veure, el mur té una alçada de 9 m i un ample de 8 m amb aquests 

valors, compleix els factors de seguretat. 

 

Factor de Seguretat Valor 

Bolcament 2.13 (>1.4) 
Lliscament 1.45 (>1.2) 

Tabla 3. Valors dels factors de seguretat 

 

10. Descripció general de les obres a realitzar 

A grans trets, és realitzarà aquests quatre principals processos : 

 Retirada de part de l’escullera que està situada a la zona més propera del 

mur de coronació. 

 Reconstrucció del mur de coronació al llarg de 172.03 m. 

 Reposició de l’escullera extreta i ampliació d’aquesta. 

 Ampliació de la berma. 
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Tot aquests processos es realitzaran en les següents fases: 

 Primera fase: Aquesta etapa serà la de posada a punt de les obres. Això 

inclourà adequació per a la maquinària, delimitació de la zona d’influència i 

tots els altres treballs previs que serveixin per a la preparació del terreny. 

 Segona fase: Es procedirà a la retirada de l’escullera al llarg dels 172.03 m. 

del dic. Aquesta retirada es farà de manera gradual i segura, de manera que 

l’escullera que resti al dic mantingui un angle d’uns 40º (angle de fregament 

intern) per tal que no es desprengui de la resta i caigui en una zona on hi 

hagi persones i material. Aquesta escullera es traslladarà al pàrquing 

pròxim al port, que restarà inoperatiu per a ús públic. 

 Tercera fase: En aquesta fase es procedirà a la construcció de les bastides 

per tal de poder fer el recreixement del mur de coronació. 

 Quarta fase: En aquesta etapa es reomplirà el buit anterior amb l’anterior i 

la nova escullera, mantenint les capes d’escullera definides als planells. 

 Cinquena fase: En aquest punt, s’ampliarà la berma. Per tal de fer aquest 

procés, primer de tot s’haurà de dragar el fons per tal que assenti 

correctament sobre el terreny. Un cop dragat, es produirà la col·locació de 

la nova base d’escullera mitjançant barquetes de bolcament d’escullera. Es 

necessitaran submarinistes per tal que aquesta sigui situada correctament 

al fons marí i mantingui la geometria definida en els planells. 

 Sisena fase: Un cop finalitzades les obres, es procedirà al restabliment dels 

serveis anteriors a l’obra i a la neteja i reparació dels desperfectes de les 

zones afectades per l’obra. 

11.  Estudi d’impacte ambiental 

Amb aquest estudi es determina, en primer lloc, les possibles conseqüències i 

implicacions que l’ampliació del dic exterior del Port de Llançà pot comportar en el 

seu entorn. Com que la zona del projecte es tracta d'una àrea generada per l'home, 

i per tant, no és una zona d'interès, no es preveuen afeccions a poblacions 

faunístiques ni florístiques, ni a zones mediambientalment protegides. 

Així mateix, es defineixen una sèrie de mesures de caire preventiu pels diferents 

impactes, de manera que es redueixi la seva magnitud fins a fer que el projecte 

resulti compatible pel medi ambient. 

La valoració s’ha realitzat en relació a la situació actual, ja que l’anàlisi de l’impacte 

d’un projecte implica sempre establir les alteracions que es produeixen respecte a 
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la situació present. Partint del coneixement del projecte i de l’entorn, es preveuen i 

valoren les conseqüències. 

La metodologia emprada en l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) del 

present projecte, es pot resumir amb els següents punts: 

 Recopilació de tota la informació existent.  

 Descripció del projecte i anàlisi de les diverses alternatives considerades. 

 Descripció dels principals sistemes i comunitats naturals que puguin resultar 

alterats pel projecte. 

 Identificació i valoració dels principals impactes. 

 Proposició de les mesures protectores i correctores que permetin reduir 

l’impacte. 

 Elaboració d’un programa de vigilància ambiental, que garanteixi l’execució de 

l’obra d’acord amb les propostes derivades de l’estudi. 

 Redacció de la memòria final. 

Tot i que hi hagi certes mesures negatives referents a l’impacte ambiental 

d’aquesta obra, amb l’ajuda de les corresponents es podran pal·liar, i per tant, es 

podrà minimitzar el possible impacte.  

Així, en base a totes les consideracions realitzades al llarg de l’annex corresponent, 

s’ha qualificat l’impacte ambiental global per a la materialització del projecte de 

remodelació del dic exterior del Port de Llançà com a compatible. 

12. Estudi de seguretat i salut 

En compliment del Reial Decret 1627/97 del 24 d'octubre i l'apartat 1 del 

paràgraf) de l'article 107 de la Llei 30/2007 del 30 d'octubre de contractes del 

sector Públic, s'ha realitzat l'Estudi de Seguretat i Salut de les obres. 

L'Estudi de Seguretat i Salut que s'inclou en el present projecte té com objecte 

establir les directrius respecte a la prevenció de riscos d'accidents laborals, de 

malalties professionals i de danys a tercers. Així mateix es estudien les 

instal·lacions de sanitat, higiene i benestar dels treballadors durant la construcció 

de l'obra. Tot això en compliment obligat de les disposicions oficials vigents.  

Serveix per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora perquè pugui  

dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos  

professionals, facilitant si desenvolupament sota el control del coordinador de 

seguretat i salut. 
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El pressupost d'execució material de l'Estudi de Seguretat i Salut és de la 

quantitat de 50.987,53 € (CINQUANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS 

AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS), que suposa un 1.81% del total de les obres. 

13.  Justificació de preus i plaç de garantia 

La justificació de preus es basa en el banc de dades del ITEC (Institut de Tecnologia 

de la Construcció de Catalunya), realitzat amb els costos d’obra, maquinària i 

materials del mercat, i aplicant un 6% al concepte de costos indirectes. 

El plaç de garantia serà d’un (1) any a contar a partir de la signatura de l’acta de 

recepció provisional de les obres. 

14. Plaç d’execució 

Es preveu un període d’execució de les obres de 76 (setanta-sis) dies laborables, 

d’acord amb el pla d’obra que s’inclou a l’annex 6 del present projecte. Aquest pla 

d’obra es considera una estimació aproximada de la realitat, ja que dependrà 

fonamentalment de les disponibilitats de l’adjudicatari i del termini que es senyali 

per a l’execució de les obres, que és susceptible de ser modificat si s’utilitzen 

maquinària o equips diferents als previstos. 

15.  Programa de treball 

L'empresa adjudicatària estarà obligada a presentar un programa de treballs, amb 

interval de temps setmanal, en els quatre (4) primers dies naturals següents al 

començament de les obres. Aquest programa de treballs ha d'aprovar la Direcció 

d'Obra. 

16.  Pressupost 

Aplicant les mesures realitzades als preus de les partides de projecte, s'ha obtingut 

el següent pressupost. 

El pressupost d'execució material ascendeix a la quantitat de 1.955.949,77€ (UN 

MILIÓ CINC-CENTS CINCQUANTA-CINC MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS 

AMB SETANTA-SET). 

Aplicant els coeficients del 13% en concepte de despeses generals, 6% de benefici 

industrial i el tipus d'IVA vigent (21%), s'obté un pressupost d'execució per 

contracta de 2.816.372,08€ (DOS MILIONS VUIT-CENTS SETZE MIL TRES-CENTS 

SETANTA-DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS). 
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17.  Revisió de preus 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 del 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de 

els articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 del 30 d'octubre de Contractes 

de Sector Públic, per tractar-se d'un contracte d'obra en què el termini d'execució 

no excedeix dels dotze (12) mesos, no es preveu revisió de preus. 

18.  Classificació del contractista 

Donada l’especialització i el volum de les obres projectades es proposa que 

l’adjudicatari disposi de la classificació del Grup F (Obres Marítimes) i en la 

categoria F, segons l’Ordre de 28 de març de 1968, modificada per l’Ordre de 28 de 

juny de 1991, en la què es dicten les normes complementàries per a la classificació 

de contractistes d’obres de l’estat. 

19.  Declaració d’obra completa 

Es considera que els treballs continguts en aquest projecte constitueixen una obra 

completa, susceptible de ser lliurada a l'ús general, d'acord amb el que estableix 

l'article 58 del Reglament General de Contractació de l'Estat. 

D'acord amb l'article 44.7 es fa declaració expressa que el projecte compleix les 

disposicions d'aquesta llei i normes concordants. 

El present Projecte de remodelació del Port de Llançà compleix el que disposa 

l’Article 21 de la Llei de Contractes de l’Estat, provada per Decret 923/65 de 8 

d’abril i modificat per la Llei 5/75 de 17 de març, en els quals els projectes es 

referiran a obres completes, en el sentit que l’obra és susceptible de ser lliurada 

per a l’ús públic, comprenent tots els elements precisos per a la seva utilització, 

sense prejudici de les ampliacions de la legislació vigent, article 44.7 de la Llei de 

Costes i l’article 88 del Reglament per al desenvolupament de l’esmentada llei. 
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20.  Documents que inclou el projecte 

El present projecte consta dels documents que es relacionen tot seguit: 

 Document nº 1. Memòria i annexes 

 Memòria 

 Annexos 

o Annex 1. Estudi del medi 

o Annex 2. Clima marítim 

o Annex 3. Propagació de l’onatge 

o Annex 4. Estudi d’alternatives 

o Annex 5. Disseny estructural 

o Annex 6. Pla d’obra 

o Annex 7. Estudi de seguretat i salut 

o Annex 8. Estudi d’impacte ambiental 

o Annex 9. Justificació de preus 

o Annex 10. Reportatge fotogràfic 

 Document nº 2. Plànols 

 Document nº 3. Plec de Prescripcions Tècniques i Particulars 

 Document nº 4. Pressupost 

 

 

 

 

Barcelona, Gener de 2013 

 

 

L’autor del projecte 

Sign.: Joan Octavi Vidal i Bosch 
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1. Introducció 

Llança és una petita població mediterrània amb una població de gairebé 5000 

habitants. Situat a la comarca de l’Alt Empordà, dintre de la província de Girona, té 

una extensió de gairebé 28625 km2. 

És una població ben comunicada (Figura 1), s’hi pot arribar a través de carretera 

per la sortida 4 (Figueres) de l’AP7, que et comunica amb la N-260 a través d’un 

tram de la NII. També s’hi pot arribar amb el tren de la línia Portbou – Barcelona. 

 

Figura 1. Comunicacions de Llançà 

El port està integrat dintre la població i envoltada per les acollidores platges i 

cales de la població. Llançà té 7 km de litoral repartits en 13 platges, de les quals, 

les més importants són la del Port i la de Grifeu estan qualificades amb bandera 

blava per la Unió Europea. 

Llançà està envoltat per diferents ecosistemes de gran interès paisatgístic. 

El Parc Natural l’Albera està situat entre la serra de l’Albera i la serra de la 

Balmeta, amb una extensió de 4108 hectàrees, el punt més elevat és el pic Puig 

Neulòs de 1257 m on hi podem trobar una gran varietat de dolmens i menhirs de 

la època prehistòrica i el monestir de sant Quirze de Colera. 

El Parc Natural del Cap de Creus està situat a la Península del Cap de Creus, té una 

àrea protegida de 10813 Ha i 3073 espècies marines protegides. També s’hi pot 

trobar el dolmens a la creu d’en Cobertella, el monestir de Sant Pere de Rodes i 

300 km de feixes (un sistema de conreu que disposa el terreny en terrasses).  



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

Annex 1. Estudi del Medi  3 
 

2. Batimetria 

Element on es mostra el relleu del fons marí mitjançant les línies isòbates. A partir 

d’aquest estudi podem obtenir la profunditat subaquàtica de les zones pròximes al 

port. 

La carta batimètrica ens permet definir la zona de propagació (profunda, 

intermèdia o poc profunda) en la qual estem per després poder calcular l’altura 

d’ona significant (Hs), que serà la Hs de càlcul. 

 

 

La batimetria és essencial per definir les seccions de les estructures i, per tant, ens 

ajudarà a elegir l’alternativa mes adient (tant en aspectes econòmics com en 

funcionals). 

A la figura 2 es mostra la batimetria de la zona d’estudi. 

 

Figura 2. Batimetria general 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

Annex 1. Estudi del Medi  4 
 

3. Geologia 

Hi ha quatre tipus de materials de caràcter general en la zona del port de Llançà de 

la època del holocè (tal com és pot veure a la figura 3): 

 Graves i sorres amb proporcions variables de llims i argiles corresponents a 

dipòsits de plana al·luvial de riera (Nom al mapa: Qpr). 

 Sorres de gra mitjà i groller amb proporció variable de còdols. Formen les 

platges actuals de sorra (Qps). 

 Argiles i sorres de color marró fosc que engloben abundants còdols 

subangulosos de roques metamòrfiques del subestrat paleozoic. Són 

corresponents a cons d’injecció (Qcd) 

 Sorres i argiles amb còdols subangulosos de roques del subestrat paleozoic. Els 

còdols són força abundants i són de mida decimètrica. El pendent d’aquests 

dipòsits és força pronunciat i el gruix màxim de 10 – 15 metres. Corresponen a 

dipòsits de zones proximals de ventalls al·luvials. Cronològicament 

s’atribueixen a l’interval comprès entre el Pleistocè superior i la part baixà de 

l’Holocè (Qcdvp). 

 

 

Figura 3. Tall geològic 
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Podem trobar altres tipus de material de l’època de l’Holocè (tal com mostra la 

figura 4): 

 Codolars amb proporció de grava i sorra. Els còdols provenen de roques del 

substrat paleozoic i són arrodonits, lleugerament aplanats i allargats. Estan 

retreballats per l’onatge, l’origen del qual es produït per transport dels 

torrents o rieres fins a la desembocadura (Qpg). 

 Alternança rítmica d’ordre centimètric i decimètric de nivells gresos de gr fi i 

nivells de lutites, grauvaques de gruix mètric (€Ogp) 

 Sorres ben classificades de gra mig, consolidades, localment a la base del 

dipòsit contenent clasts angulosos aïllats. No superen els 2 metres. 

Corresponen a dunes eòliques. L’edat és indeterminada i es poden atribuir al 

Pleistocè superior i a l’Holocè (Qde). 

 Llims, sorres i argiles amb proporció variable de graves. Aquests materials es 

reconeixent al llit de torrents i les rieres i s’interpreten com a dipòsits  del llit 

de torrents actuals (QIIa). 

 Tufs riolítics i ignimbrítics. Són roques de textura porfírica amb fenocristalls 

de quars, de plagiòclasi i de feldspat potàssic. (€Otr). 

 

 

Figura 4. Geologia 
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4. Clima i temperatura 

Llança està dominat pel 

bioclima xerotèric 

(mediterrani) caracteritzat 

per la presència d'un període 

àrid estival que va des d'1 a 8 

mesos. Concretament, parlem 

d’un clima mediterrani 

marítim subhumit i subàrid 

de terra baixa, que va des de 

la plana del Rosselló fins al 

sud del litoral i prelitoral de 

Catalunya (i més enllà fins 

l'Alacantí). En general (no 

sempre) disminueixen les 

precipitacions com més cap 

al sud i en canvi les 

temperatures (sobretot les 

hivernals) al litoral 

augmenten. 

La temperatura mitjana a l’estiu és al voltant de 28º i a l’hivern, temperatures de 5º 

de mitjana. A la figura 5 podem observar la temperatura anual  mitja de Catalunya. 

 

5. Precipitació 

Les precipitacions en general a 

Catalunya, són bastant minses i 

irregulars a causa del clima 

mediterrani. Si concretem en la 

població estudiada, Llançà 

registra una precipitació anual de 

677 mm (figura 6), que és més 

alta que la precipitació mitja 

anual a l’estat en uns + 32,7 mm. 

El pic de precipitació es produeix 

durant els mesos de tardor, en 

canvi, els mesos més secs són els 

d’estiu. 

 

Figura 6. Precipitació mitjana 

Figura 5. Temperatura anual mitja 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

Annex 1. Estudi del Medi  7 
 

6. Vegetació 

Llançà és una població envoltada principalment per urbanitzacions. La vegetació 

que s’hi pot trobar són conreus herbacis de regadiu, fruiters de secà, vinyes, 

fruiters de regadiu i un gran quantitat de massa cremada, que pot provocar un 

augment en el nivell de la riera de Llançà en el cas de pluja intensa. 

En la figura 7 (del Atles Nacional de Catalunya) podem observar els diferents usos 

del sòl a la població en l’any 2002. 

 

 

Figura 7. Usos del sòl 

 

 

La vegetació subaquàtica que podem trobar a les proximitats del litoral llançanenc 

és la següent: 

 Posidònia oceànica. Planta aquàtica perteneixent a la família posidoniaceae. 

Té una gran importància al mediterrani perquè és un bioindicador de la 

qualitat del aigua, ja que solament sobreviu en aigües netes. A part d’això, 

oxigena l’aigua i dona refugi i aliment a multitud d’animals marins. La 

posidònia també ajuda a retenir l’arena del fons del mar, evitant que l’arena 

marxi, i com a conseqüència, ajuda a que les altres algues puguin “arrelar”. 

Aquesta propietat fa que la seva característica més significativa sigui 

l’augment de la superfície del sol útil (per a l’arrelament de la vegetació) de 

fins a 20 vegades. Es poden trobar en profunditats compresses entre 1 i 30 

metres. 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

Annex 1. Estudi del Medi  8 
 

 Cystoseira mediterranea. És un tipus d’alga parda. La presència d’aquesta 
alga és un signe de bon conservament de la platja. Només apareix als fons 
rocosos. 

 Corallina elongata. És un tipus d’alga que apareix en roques i esquerdes, 

llocs de trencament de les onades. Té un tamany de 15 – 30 cm i arriba a 

una profunditat de fins a 3 metres. 

 

       

  

 

En la Figura 8 podem observar les diferents vegetacions subaquàtiques de la zona. 

En la Figura 9 observem les espècies de la zona estudiada. 

 

Figura 9. Comunitats marines predominants 

En l’ampliació que farem del dic exterior del port, observem que no hi haurà cap 

afectació en alguna espècie marina protegida, sobretot en la posidònia oceànica. 

Figura 8.                          Posidònia                                      Corallina elongata                 Cystoseira mediterranea 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

Annex 1. Estudi del Medi  9 
 

7. El vent 

El vent és el moviment dels gasos a gran escala. En la Terra, el vent és el moviment 

de les masses d’aire. És degut a diferències en la pressió de l’aire. El vent circula 

entre masses de pressió més elevades cap a masses d’aire amb pressió més petita.  

A nivell mundial, els dos factors principals que causen vents a gran escala (la 

circulació atmosfèrica) són l'escalfament diferencial entre l'equador i els pols (la 

diferència en l'absorció de l'energia solar, que genera forces d'empenyiment) i la 

rotació del planeta. A prop de la superfície, la fricció fa que el vent sigui més lent 

del que seria en altres circumstàncies. La fricció de superfície també fa que els 

vents bufin cap a àrees de baixa pressió. 

A Catalunya, els vents són els següents (Figura 

10): Mestral (NW), Tramuntana (N), Gregal (NE), 

Llevant (E), Xaloc (SE), Migjorn (S), Llebeig/Garbí 

(SW) i Ponent (W). En la nostra obra, els vents que 

ens afectaran seran els provinents de la mar 

Mediterrània, el Gregal, Llevant i el de Xaloc. 

 

 

 

 

A la Figura 11 podem observar 

que Llançà està afectat per un 

vent comprès a la franja de 

color morat clar, és a dir, un 

vent mitjà entre 7.0 i 7.5 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Velocitat mitja anual del vent 

Figura 10. Vents a Catalunya 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

Annex 1. Estudi del Medi  10 
 

En les següents il·lustracions (Figura 12) podem observar les roses del vent durant 

l’any 2009. Tot i que no són un resum històric mensual de tots els anys, es pot 

veure el comportament generalista mes a mes de la boia de Begur. Les dades són 

preses de la web de Puertos del Estado del Ministeri de Foment. 

Gener Febrer 

  
Març Abril 

  

Maig Juny 
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Juliol Agost 

 
 

Setembre Octubre 

 
 

Novembre Decembre 

  

 
Figura 12. Velocitat mitja anual del vent 
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En les següents imatges (Figura 13), veiem la variació entre diferents anys. Any 

rere any, es veu com les Rosses de vent segueixen el mateix patró. 

Rosa del vent – Any 2002 Rosa del vent – Any 2011 

 
 

Rosa del vent  - Any 2010 

 
Figura 13. Velocitat mitja anual del vent 
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1. Introducció 

L’estudi del clima marítim compren tant la caracterització del règim mig de 

l’onatge (és la distribució estadística dels diferents estats del mar que defineix el 

percentatge de temps en que, durant un any mig, l’altura d’ona o període, no 

excedeix cada valor) com la caracterització d’aquells successos extrems que es 

donen poques vegades, però que, per la seva magnitud i conseqüències, són de 

gran importància, ja que poden produir danys estructurals. 

L’estudi del clima marítim en la zona de Llançà ens permetrà determinar l’alçada 

d’ona significant (Hs), els períodes pic (Tp) i les direccions de l’onatge amb més 

incidència sobre la nostra estructura. Aquestes característiques ens permetran 

determinar l’ampliació del dic.  

2. Règim d’onatge i fonts de dades 

Les onades són provocades pel vent, la fricció de la qual amb la superfície de 

l’aigua produeix un cert arrossegament, donant lloc primer, a petites variacions a 

la superfície marina, anomenades ones capil·lars (de pocs mil·límetres d’altura). A 

mesura que el vent s’intensifica, aquestes ones es fan més grans donant pas a les 

onades de gravetat. Aquest tipus són les anomenades ones de vent (ones sea). 

Les onades que han abandonat la zona de generació, i que es propaguen pel medi 

marítim són les de tipus swell (mar de fons). Aquestes van perdent energia de 

manera progressiva. Aquestes, a diferència de les de tipus sea tenen un aspecte 

molt ordenat, amb poc peralt i períodes i longituds grans. 

Hi ha diferents tipus d’escales per caracteritzar l’estat del mar (Figura 1): la escala 

de Douglas i la escala Beaufort. 

Escala 

DOUGLAS BEAUFORT 

Tipus 
Alçada ona 

(m) 
Tipus 

Velocitat vent 
(m/s) 

0 Mar plana 0 Calma 0 -0.2 

1 Mar arrisada 0 Ventolina 0.3 – 1.5 

2 Marejol 0.1 – 0.5 Vent fluixet 1.6 – 3.3 

3 Maror 0.5 – 1.25 Vent fluix 3.4 – 5.4 

4 Forta maror 1.25 – 2.5 Vent moderat 5.5 – 7.9 
5 Maregassa 2.5 – 4 Vent fresquet 8 – 10.7 

6 Mar brava 4 – 6 Vent frec 10.8 – 13.8 

7 Mar desfeta 6 – 9 Vent fort 13.9 – 17.1 

8 Mar molt alta 9 – 14 Temporal 17.2 – 20.7 

9 Mar enorme +14  Temporal fort 20.8 -  24.4 

10 

 

Temporal molt fort 24.5 – 28.4 

11 Temporal violent 28.5 – 32.6 

12 Huracà + 32.7 
Figura 1. Taula sobre les diferents escales per mesurar l’onatge 
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L’estudi de l’onatge es fonamenta en el tractament estadístic de les dades de les 

boies (escalars i/o direccionals) i de les dades visuals: 

 Les dades visuals són obtingudes des dels anys 50 per vaixells que fan ruta 

per la zona. Aquestes dades són recollides pel World Meteorological Office. 

Aquestes dades tenen una fiabilitat dubtosa. 

 Les dades provinents de boies presenten una major fiabilitat al ser dades 

instrumentals, però presenten l’inconvenient d’abrasar un període de 

temps inferior al dels visuals, però suficient per caracteritzar el clima mig. 

 

 

Figura 2. Boies Catalunya 

A Catalunya (Figura 2) hi ha 9 boies, de les quals 7 són costaneres i 2 són en aigües 

profundes. D’aquestes les que pertanyen a l’Estat (Puertos del Estado) són de color 

groc (5 en total) i les que pertanyen a la Generalitat de Catalunya són de color 

vermell (4 en total). 

El conjunt de dades WANA (Figura 3) està format per sèries temporals de 

paràmetres de vent i onatge procedents d’un modelatge numèric. Són, per tant, 

dades simulades i no procedeixen de mesures directe de la naturalesa. Han estat 

desenvolupats per l’institució de Puertos del Estado amb la col·laboració de 

l’Agencia Estatal de Meterologia (AEMET). 
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Figura 3. Localització boies i punts WANA (punts verds) i SIMAR-44 (punts taronges)  

 

El conjunt de dades SIMAR-44 (Figura 3) està format per sèries temporals de 

paràmetres atmosfèrics i oceanogràfics procedents de modelatge numèric. Són, per 

tant, dades simulades per ordinador i no procedeixen de mesures directes de la 

naturalesa. Aquest conjunt de dades sosté a partir de modelatge d’alta resolució de 

l’atmosfera, nivell del mar, i onatge que cobreix tot el entorn litoral espanyol. 

Aquesta xarxa numèrica ha estat constituïda per Puertos del Estado en el marc del 

Projecte Europeu HIPOCAS. 

Per al port de Llançà farem servir les dades provinents de la boia de Palamós 

pertanyent a la xarxa REDCOS de Puertos del Estado amb una sèries temporal de 

24 anys (del maig del 1988 al gener del 2012). Aquesta boia està situada a una 

latitud de 41.83º Nord i una longitud de 3.19º Est, a un profunditat de 90 m i amb 

una cadència de 1 hora. 

3. Clima Mig 

Es pot definir com a règim mig d’una sèrie de dades al conjunt d’estats d’onatge 

que ens podem trobar representatius de condicions mitjanes. A partir del clima 

mig s’estudia l’agitació a l’interior del port i l’afectació de l’onatge al litoral. En el 

primer cas, es pot establir el temps a l’any en el que es superarà la màxima altura 
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d’ona permissible en un atracament, i en el segon cas, és important determinar el 

moviment de les arenes a la zona del dic.  

Si representem les dades en forma d’histograma no acumulat, el règim mig vindria 

definit per aquella banda de dades en la que es conté la massa de probabilitat que 

hi ha entorn al màxim histograma. 

La distribució triada per descriure el règim mig de les sèries d’onatge és la Weibull, 

la expressió de la qual, és la següent: 

            
   
 

   

El paràmetre B és conegut com paràmetre de centrat i el seu valor ha de ser menor 

que el menor del valors ajustats; A és el paràmetre d’escala i ha de ser major que 0; 

i C és el paràmetre de forma, i es sol moure entre 0.5 i 3.5 

El càlcul del clima de d’onatge dependrà del tipus de dades disponible. En el cas 

d’obtenir-les d’una boia, obtindrem la informació d’una corba d’estats del mar, i el 

període mínim serà d’un any amb un nivell de valors vàlids superior al 75 %. A 

partir d’això obtenim la probabilitat de no excedència que és, 

         
    

      
 

On tHo és el temps de no excedència i Ttotal és el temps total del registre. 

En la figura 4 podem observar els temps de no excedència per un umbral d’1 

metre. 

 

Figura 4. Temps excedència amb un umbral d’1 metre. 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Annex 2. Clima marítim  6 
 

Al fer l’ajustament de mínims quadrats, obtenim la següent funció de Weibull amb 

els paràmetres A, B, C amb el seu valor corresponent (Figura 5). 

 

Figura 5. Funció Weibull. Règim mig Hs anual 

 

En la Figura 5, podem observar la funció de Weibull en una sèrie d’1 anys de 

durada; en canvi, en les Figures 6, 7, 8 i 9 apreciarem la variació dels paràmetres 

en una sèries de temps de tres mesos de durada. 
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Figura 6. Funció Weibull. Règim mig Hs 

 

 

Figura 7. Funció Weibull. Règim mig Hs 
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Figura 8. Funció Weibull. Règim mig Hs 

 

 

Figura 9. Funció Weibull. Règim mig Hs 
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En les Figures 6 - 9, podem observar una sèries de 4 funcions de Weibull que 

completen un any natural. Depenen de quin període de l’any estiguem els 

paràmetres dependents de la funció variaran. 

Altres factors que que poden ser útils per al disseny de la futura estructura són els 

següents: 

 

3.1. Roses d’onatge 

Una forma molt interessant d’estudiar el comportament del mar a la zona de 

Llançà és mitjançant la informació direccional de la boia de Palamós, que és la boia 

costanera més propera a la zona. Aquesta informació ens és útil per determinar de 

quin sector provenen els temporals.  

Les roses d’onatge són la representació gràfica de la distribució bivariada altura - 

direcció en direccions centrades en 45º, 30º, 22.5º o 11.25º, és a dir, roses de 8, 12, 

16 o 32 puntes respectivament. 

 En la Figura 10, podem observar les roses d’onatge anuals durant dos anys 

consecutius.  

Rosa onatge  2010 Rosa onatge  2011 

  
Figura 10. Roses d’onatge 
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La boia de Palamós és direccional des de l’any 2010, per tant, no podem obtenir 

informació d’anys anteriors en temes referents a roses d’onatges.  

Gràcies a aquesta informació podem observar que les direccions més importants, 

referents a onatge, són els SSW (sud sud-oest) i el NE (nord-est).  Però les 

direccions que aporten un onatge amb Hs majors (en temporals), són les 

direccions ENE (est nord-est), E (est) i ESE (est sud-est). 

Les roses d’onatge, com podem veure en la Figura 10, podran tenir valors 

diferents, però generalment totes coincidiran en donar una idea aproximada d’on 

haurem de col·locar l’estructura per tal de protegir el port. 

 

3.2. Duració mitja d’excedència de Hs 

En aquest apartat veure’m la informació relativa als temps d’excedència del nostre 

onatge segons l’altura d’ona significant amb un període anual i una sèrie de 18 

anys. 

 

Figura 11. Duració mitja d’excedència 

 

 

Figura 12. Duració màxima d’excedència 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Annex 2. Clima marítim  11 
 

En les Figures 11 i 12, podem observar que la relació duració mitja – nivell i 

duració màxima – nivell, és completament lògica, ja que a majors Hs la duració del 

onatge serà menor. 

 

3.3. Relació Hs – Tp  

És fonamental determinar el període que va associat a una determinada altura 

d’ona a l’hora de determinar les característiques de l’onatge en zones pròximes al 

punt de mesura (Figura 13). 

 

Figura 13. Informació relativa a la freqüència, Tp i Hs anual 

Les dos primeres gràfiques descriuen la distribució del període de pic i de l’altura 

d’ona. En la taula podem observar la freqüència de cada succés en relació als dos 

paràmetres anteriors.  
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A la taula, com més gran és el valor (Hs o Tp), menor freqüència té. Un valor de 4 

metres té una freqüència de 0.034 % i un valor d’1 metre té una freqüència de 

37.611 %, molt superior al Hs de 4 m. 

En les següents gràfiques i taules presentarem la mateixa informació, però de 

forma estacional. Els períodes trimestrals seran els següents: 

-  Desembre - Febrer 

 

Figura 14. Informació relativa a la freqüència, Tp i Hs trimestral 

- Març – Abril 

 

Figura 15. Informació relativa a la freqüència, Tp i Hs trimestral 
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- Juny – Agost 

 

Figura 16. Informació relativa a la freqüència, Tp i Hs trimestral 

- Setembre – Novembre 

 

Figura 17. Informació relativa a la freqüència, Tp i Hs trimestral 
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Els comentaries que hem sobre les dades anuals relatives a la Figura 13, són 

aplicables a la informació trimestral de les Figures 14 – 17. 

4. Clima extremal 

La seguretat i la operativitat d’una instal·lació a la costa pot estar condicionada per 

l’acció de l’onatge en situació temporal, és a dir, en situacions on l’altura d’ona 

arriba a una intensitat poc freqüent. 

Es denomina règim extremal a la funció de distribució de valors extrems d’una 

determinada variable. Amb la finalitat de reduir el risc que corre una instal·lació, 

degut a l’acció de l’onatge, és necessari tenir una estimació de la freqüència o 

probabilitat amb la que es presenten temporals que superin certa altura significant 

d’ona. 

Llavors, podem dir, que un règim extremal és precisament un model estadístic que 

descriu la probabilitat amb la que es pot presentar un temporal d’una certa altura, 

que anirà associada a un risc. 

L’estudi d’un fenomen en règim extremal requereix l’ús d’una metodologia 

estadística específicament formulada. Els mètodes més usats en aquest anàlisi és 

divideixen en dos grups: mètode de la distribució inicial i mètodes de valors de pic. 

El mètode de la distribució inicial presenta l’avantatge de necessitar pocs anys de 

mesura per a la seva aplicació, ja que utilitza tota la informació registrada a 

intervals regulars durant un determinat període de temps. 

En canvi, el mètode que usarem serà el mètodes de valors de pic, malgrat que 

requereix un temps de mesura molt superior, ja que la informació usada està 

constituïda pels valors màxims registrats durant un cert període de temps. 

A continuació explicarem la metodologia: 

 

4.1. Mètode dels valor de pic 

Si el període de temps usat correspon a cada tempesta individual s’aplica el 

mètode POT (Peak Over Thershold) o també anomenat, pics sobre llindar.  

Determinem que un temporal queda representat pel pic o valor màxim d’altura al 

que arriba l’onatge durant un període de 5 dies (temps mínim que transcorre entre 

l’aparició de dos temporals independents). 
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Es defineix el número mig de tempestes a l’any λ com la relació entre el nombre 

total de tempestes registrades Nt i el temps de mesura efectiva Tef. 

  
  

   
 

Ordenem de forma decreixent els pics que superen el llindar establert (nt) i 

s’assigna a cadascun d’ells una determinada probabilitat de no excedència 

denominada freqüència de punteig, que és funció del seu número d’ordre m i del 

nombre total de dades continguts a la mostra (Nt), de manera que, 

     
      

       
  

On α i β són paràmetres que depenen del tipus de funció utilitzada. En el cas 

d’utilitzar un funció del tipus Weibull, aquests dos paràmetres tindran la següent 

forma, 

        
    

    
 

       
    

    
 

 

On C és el paràmetre de forma de la funció de Weibull. 

En la Figura 18, podem observar els paràmetres POT obtinguts del informe anual 

dels clima extremal de l’onatge de la boia de Palamós segons Puertos del Estado del 

Ministerio de Fomento. 

 

 

Figura 18. Paràmetres d’ajustament POT . 

 

Segons aquest informe, el nostre llindar d’excedència serà de 2.50 m amb un 

nombre mig anual de pics de 8.92 per any. 
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En la Figura 19 veurem un exemple d’interpretació de temporal, ja que es pot 

apreciar com ha de passar el temps mínim de 5 dies i com ha de superar un cert Hs. 

 

Figura 19. Gràfica temporal 

 

4.2. Període de retorn 

El nombre d’anys que, en promig, transcorren entre temporals que superen un cert 

valor de l’altura d’ona significant es denomina període de retorn. Aquest, es una 

manera intuïtiva d’avaluar de com de “estrany” o poc freqüent és un succés. 

Per garantir un cert nivell de seguretat en una obra exposada a l’acció de l’onatge, 

és necessari projectar-la de forma que estigui acotada la probabilitat de que, 

durant un temps predeterminat, pugui fallar per excedència de l’altura de d’ona 

disseny. 

Per a determinar el Període de Retorn de la nostra obra usarem la directiva 

europea Eurotop v3 que ens marcarà el nivell de risc i la vida útil. 

 

Figura 20. Taula de Període de retorn segons la normativa europea EUROTOP V3 
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Segons les característiques de la nostra obra, agafarem un nivell de protecció o 

Període de Retorn de 50 anys (Figura 20). Aquest és un valor entremig entre els 

dos primers punts de la taula, ja que sabem que el nostra dic és una obra de 

protecció de la costa, però alhora és una obra petita en importància.  

 

4.3. Probabilitat anual d’excedència 

La probabilitat de que el major temporal ocorregut en un any tingui una altura 

significant superior a un cert valor Hs preestablert està donat per la següent 

expressió. 

                        

On la λ és el nombre mig de tempestes succeïdes en un any, i Fw és la distribució de 

Weibull d’excedències, l’expressió de la qual, és: 

          
  

    
 

  

 

On els valors dels paràmetre  , α, β i γ els tenim a la Figura 21. 

 

Figura 21. Gràfica Hs – Tr - Probabilitat excedència anual 
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4.4. Vida útil i probabilitat d’excedència de l’altura de disseny 

Per garantir un cert nivell de seguretat en una obra exposada a l’acció de l’onatge 

és necessari projectar-la de manera que estigui acotada la probabilitat de que, 

durant un temps predeterminat, pugui fallar per excedència de l’altura de disseny. 

L’especificació del grau de seguretat condueix als següents conceptes: 

 Altura de disseny: al projectar una obra es dimensiona de manera que sigui 

capaç de suportar l’acció de temporals amb altura menor o igual a l’altura 

de disseny. 

 Vida útil: la vida útil d’un projecte és el període de temps durant el qual es 

necessari garantitzar la permanència en servei d’una instal·lació. En el cas 

d’una obra en execució, la vida útil és el temps esperat per al 

desenvolupament de l’obra.  

La determinació de l’Hs, i per tant, el nivell de seguretat, és realitza especificant el 

valor admissible de la probabilitat d’excedència de l’altura de disseny durant el 

temps de vida útil. En canvi, la vida útil i la probabilitat d’excedència admissible, és 

determinen en funció dels costos econòmics i socials en cas d’una possible fallada. 

 

4.5. Altura d’ona significant i període de pic en situació de temporal 

Un cop seleccionats el pics de temporal s’estableix una relació empírica entre el 

període pic i l’altura d’ona significant ajustant per mínims quadrats en una relació 

tipus. 

Donant que segons el Període de Retorn de 50 anys, obtenim una altura d’ona 

significant (Hs) de 6.9m, el període pic serà: 

                                      

 

4.6. Determinació altura ona significant de trencament 

Per a poder determinar l’altura d’ona significant haurem d’usar un mètode 

determinat per la normativa europea Eurotop v3.  

I. Es calcularà el peralt en aigües profundes. Aquest valor determinarà el 

gràfic que haurem d’utilitzar. 

Primer haurem de determinar la longitud d’ona en aigües profundes (Lop). 
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II. Determinarem la profunditat d’aigua local relativa per a poder entra a la 

gràfica.  

 

   
  

 

      
       

 

   
  

 

      
      

 

Per a poder usar aquesta gràfica em usat un calat (h) a peu de dic de 8m, al qual li 

hem sumat 1m més de calat a causa de la marea meteorològica. Per tant, el calat 

resultant serà de 9m. 

III. Determinar el pendent del terreny de la zona. Segons el nostre terreny, 

tenim un pendent m=0.14. 

IV. Introduir a la gràfica les dades anteriors per tal de poder obtenir la nostra 

altura d’ona significant en trencament (Hbs). 

 

 

Figura 22. Gràfica Eurotop v3 

 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Annex 2. Clima marítim  20 
 

En l’eix d’abscisses de la Figura 22, obtenim la profunditat local (el punt 2) i en l’eix 

d’ordenades tenim l’índex de trencament. Agafem la corba que té un valor de 0,10, 

que és el que més s’assembla al nostre valor m=0.14. 

Obtenim, 

                    
   

      
      

                    
   

      
      

Per tant,  

   
          

   
         

 

Observem com en profunditats més elevades, l’altura d’ona és mes gran respecte 

un calat més petit. 
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1. Introducció 

Aquest apartat descriu la teoria associada a la propagació de l’onatge que s’ha 

realitzat per al càlcul d’ultrapassament de l’onatge. El que es farà serà propagar 

l’onada des del punt de mesura, la boia de Palamós, que està en aigües profundes, 

fins al peu del dic.  

Quan una ona penetra en aigües intermèdies, apareix un canvi de l’altura d’ona 

degut a canvis realitzats en la celeritat de grup Cg. Aquesta velocitat, que està 

relacionada amb la velocitat de propagació de l’ona, c, és a la que és transmet la 

energia en un sistema d’onatge. El procés s’anomena shoaling. 

Aspectes importants que influeixen sobre la propagació: 

 Per una banda, un front d’onades que s’aproxima a una platja de pendent 

uniforme amb certa obliqüitat (no perpendicular a aquesta), l’onatge 

tendirà a orientar-se perpendicularment a les línies batimètriques, 

aleshores, una part del front desaccelerarà de manera diferent que l’altre, 

resultant un canvi en la direcció de la propagació de l’onatge. Aquest procés 

s’anomena refracció de l’onatge. 

 Quan es produeix la separació del mateix onatge en diferents components 

és a causa de la dispersió freqüencial. Aquest procés succeeix en aigües 

profundes i a causa d’un temporal amb vents de diferents direccions. 

L’onatge resultant és del tipus swell. 

 Quan l’onatge és troba amb un obstacle, llavors es produeix un canvi en 

l’altura i la direcció curvatura de l’ona. Això és degut al canvi de condicions 

de la zona on hi ha l’obstacle (menor calat, diferents desnivells, etc.). Aquest 

fenomen s’anomena difracció.  

 La reflexió provoca la superposició d’onatge incident i onatge reflexat 

degut a l’existència d’un obstacle. Aquesta reflexió de l’onatge es deu al fet 

de que l’energia es reflexi. El percentatge d’energia reflexada dependrà en 

part del talús de l’obstacle en qüestió: a mesura que és més vertical, la 

reflexió augmenta. 

2. Teoria lineal 

En el següent apartat explicarem el procés per tal de propagar l’onada que hi ha en 

la boia de Palamós fins al peu del dic. 

                   

On Kr és el coeficient de refracció,  Ks és el coeficient de shoaling i Hs,oα és l’altura 

d’ona a la boia. 
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El coeficient de refracció inclou els efectes produïts de canvi de direcció de 

l’onatge, tendint a posar-se paral·lel a les línies batimètriques. 

     
     

    
 

On    és l’angle que hi ha en relació en la direcció les aigües profundes i les 

batimètriques, i   és l’angle que hi ha entre la relació entre les aigües someres i les 

batimètriques. 

El paràmetre    és calcula directament sobre el plànol batimètric, en canvi, el 

paràmetre   no es pot treure de manera directa, llavors aplicarem la llei de Snell 

per obtenir el paràmetre. Aquest paràmetre   serà el valor de l’angle en que les 

onades arriben a peu de dic. 

  

 
  

     

    
 

On C0 és la velocitat de l’onada en aigües fondes,C la velocitat en el punt de càcul 

(que pot estar a aigües intermèdies o someres)  Ci és la velocitat de l’onada en 

aigües intermèdies i Cf és la velocitat de l’onada en aigües someres. 

    
      

  
 

     
 

  
  

 
      

  

  
    

           

on,  

Tp és el període de pic de l’ona, 

Lm la longitud d’ona calculada a una profunditat. 

 

Per poder calcular aquestes, primer haurem de calcular la longitud d’ona en les 

diferents profunditats. 
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Un cop hem calculat el coeficient de refracció podem passar a calcular el següent 

paràmetre de l’equació. El coeficient de shoaling incorpora els canvis de l’onada 

deguts a la disminució de calat. El calcularem amb la següent equació, 

     
   

  
 

On,  

Cgo és la velocitat de l’energia (celeritat de grup) de les onades en aigües fondes;  

Cg és la velocitat de l’energia en aigües someres.  

 

Per calcular aquestes energies hem d’usar les següents fórmules, 

   
 

 
  

 
 

  
       

   

         
  

  
    

On,  

Cig  és la velocitat de l’energia de les onades en aigües intermèdies; 

CIg és la velocitat de l’energia de les onades en aigües someres. 

 

Un cop ja tenim tots els paràmetres, podem treure Hs. 

Finalment, només falta elegir quina és l’altura d’ona més petita entre les dos que 

hem obtingut fins ara. 

 

  
                 

 

Hsb s’ha obtingut al capítol anterior (cap. 2). 
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3. Càlculs respectius a la propagació 

Primer de tot, hem de determinar si les onades que hi ha a la boia de Palamós estan 

en aigües profundes, intermèdies o someres, depenen de la relació que es mostra 

en la taula 1. 

Tipus h/L 

Profund > 0.5 
Intermedi ½ – 1/25 

Somera < 1/25 
Taula 1. Classificació de les aigües 

Com podem comprovar a la taula 2, el resultat és el següent. 

Dades inicials 

Lo 220.85 m 

 hboia 90 m 

hboia/Lo 0.41 < 0.5 intermèdia 

Taula 2. Valors per determinar el tipus de profunditat 

 

La nostra boia es troba situada en aigües intermèdies. 

A peu de dic tindrem dos calats diferents a causa de la marea meteorològica, per 

tant, els càlculs estaran basats amb els dos calats. El primer calat serà de 8 m i el 

segon calat de 9 m tal com es mostra en la taula 3. 

Dades inicials 

h1 8 

m 
 

h2 9 

La1 101.414 

La2 107.033 

h1/Lo 0.03622368 <0.05 
somera 

h2/lo 0.04075164 <0.05 
Taula 3. Dades característiques en la zona del dic 

Aplicant les fórmules de l’apartat 2, obtenim la velocitat de les onades i la velocitat 

de l’energia de les onades (taula 4). 

Velocitat onades Velocitat energia onades 

Co 18.57 
m/s 

C 18.55 

m/s 
Cg 18.45 Cgo 9.27 

 

Cg1 8.85 

Cg2 9.39 

Taula 4. Velocitat de les onades i l’energia de les onades 
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Un cop tenim tots els valors, ja podem obtenir el valor de l’altura d’ona propagada 

a peu de dic depenen dels dos calats existents tal com es mostra en la taula 5. 

 

Direcció αo (º) h (m) αa (º) Kr Ks Hs,prop 

NNE 49.5 
8 20.00 0.831 1.023 5.74 

9 21.11 0.834 0.994 5.59 

NE 27 
8 11.94 0.954 1.023 6.59 

9 12.60 0.955 0.994 6.41 

ENE 4.5 
8 2.06 0.998 1.023 6.90 

9 2.17 0.998 0.994 6.70 

E 18 
8 8.13 0.980 1.023 6.77 

9 8.58 0.980 0.994 6.58 

ESE 40.5 
8 17.08 0.891 1.023 6.16 

9 18.03 0.894 0.994 6.00 

Taula 5. Valors Hs propagada segons la direcció de l’onatge 

 

El valor αo és el valor de l’angle en el que l’onada es troba a la boia, h és el calat en 

el que volem fer els càlculs, αA és el valor de l’angle en el que l’onada arriba a peu 

de dic un cop propagada i aplicada la llei de Snell, KR i Ks  són els coeficients de 

refracció i de shoaling respectivament, un cop aplicades les fórmules de l’apartat 2. 

4. Altura onada 

Analitzant la taula amb els resultat de les altures d’onada més grans, observem que 

en la direcció ENE tenim les alçades d’ona més gran, amb el resultat de  

Hs,prop = 6,90 m amb un calat de 8 m. 

Hs,prop = 6,70 m amb un calat de 9 m. 

Un cop tenim l’Hs propagada, hem de comparar amb l’altura d’ona en trencament 

(obtinguda en el capítol 3) i elegir la més petita de les dos. 
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Com podem veure, les altures d’ona propagada estan en trencament. 

Haurem de fer la comparativa de les ones dels ens els dos calats estudiats fins al 

moment. 

 

     
                          

     
                         

 

De les dos altures d’ona, ens quedarem amb la més gran. Aquesta serà amb la que 

realitzarem el dimensionament del dic. 
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1. Introducció 

A causa dels problemes d’ultrapassament d’aigua que té el port de Llançà en 

temporals extrems a la zona més propera a la llotja de pescadors, és busquen 

diverses alternatives per tal  que l’efecte de les onades no alteri el funcionament 

normal d’aquest. 

Primer de tot, s’haurà de definir quin és l’actual cabal d’ultrapassament que hi ha 

en l’estructura a partir d’algun dels diferents mètodes existents. Un cop tinguem 

totes les alternatives, s’haurà de triar quina és la que més interessa, per lo qual, és 

portarà a terme un anàlisi multicriteri. 

2. Tipus de límits d’ultrapassament 

Goda et al. (1975) i Fukuda (1974) van obtenir unes orientacions relatives als 

volums de descàrrega que podrien danyar els espigons, dics, vehicles i persones al 

produir-se un ultrapassament de l’onada en aquests. Més tard, a Islàndia és va 

determinar que un cabal superior a 0,4 l/m/s podria danyar les zones més 

sensibles del port. Algunes orientacions distingeixen entre vehicles o vianants. 

Les proves sobre els efectes de desbordament en les persones suggereixen que la 

informació sobre els cabals mitjans, per si sols, no poden donar indicadors fiables 

de seguretat per algunes circumstàncies, i que els volums màxims individuals 

poden ser millors indicadors de risc que les descàrregues de MITJANA. El volum 

del major ultrapassament pot variar significativament depenent de la condició  de 

l’ona i del tipus d'estructura existent.  

L’Eurotop v3 recull els diferents intervals de volums per a que un desbordament 

no sigui perillós per a vianants, vehicles i edificis. 

Per als vianants, segons l’Eurotop, tenim els següents riscos: 

 

Figura 1. Límits d’ultrapassament per a peatons 

 

En el primer risc parla sobre personal especialitza’t i ben equipat; en canvi, el 

segon risc es basa en qualsevol vianant, tal com podem veure en la Figura 1. 
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Figura 2. Límits d’ultrapassament per a vehicles 

 

En canvi, si parlem de vehicles, tenim la taula (figura 2), on fa dues clares 

distincions, la primera es basa en la una velocitat lenta dels vehicles i la segona, en 

una velocitat mitja o elevada. 

En la següent taula (figura 3), parlarem dels riscos considerats en l’Eurotop per a 

elements situats darrera de l’estructura defensiva, entenent aquests elements com 

a iots, vaixells, edificis o equipaments. 

 

Figura 3. Límits d'ultrapassament per a propietats situats darrera del dic 

 

Un cop tenim definits els límits d’ultrapassaments amb els conseqüents riscos, 

procedirem a aplicar-los en el aquest projecte. 

Com que a la zona posterior al dic hi pot accedir qualsevol persona, i també 

vehicles de la Confraria de Pescadors, s’ha elegit el volum d’ultrapassament més 

restrictiu. Per tant, aquest és 0,01 m/s/l. 

3. Estudi dels límits d’ultrapassament  

En aquest apartat s’explica quin és el mètode aplicat per tal d’obtenir els volums 

d’ultrapassament del dic de Llançà segons el Coastal Enginering Manual (CEM). 

 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

Annex 4. Estudi d’alternatives  4 
 

En el CEM s’expliquen els següents mètodes: 

 Owen (1980, 1982). Dics amb pendents rectes i bermes irregulars. 

 Bradbury and Allsop (1988). Pendent recte amb roca amb una berma 

davant de la coronació. Membrana impermeable a varis nivells de 

profunditat. 

 Aminti and Franco (1988). Pendent recta amb berma en front del mur de 

coronació. Pedra, cubs i tetràpodes amb nucli bastant impermeable. 

 Van der Meer and Janssen (1995). Berma i pendents impermeables incloent 

la influencia de la rugositat de la superficie, la de la platja obliqua i poc 

profunda, i de les crestes curtes de l’onada. 

 Pedersen and Burcharth (1992), Pedersen (1996). Pendent permeable 

armat amb roca amb una berma en coronació. 

 Franco and Franco (1999). Dics verticals permeables e impermeables. 

En la tesina “Rebase en diques de abrigo” de David Córdoba Méndez (2009), es 

comenta també el següent mètode: 

 Hebsgaard et al. (1998). Dics amb escullera simple i berma en coronació 

amb una mur en coronació. 

Dels mètodes esmentats anteriorment, només podem aplicar la formulació creada 

per van der Meer i Jansen, ja que és l’únic mètode que ens permet treballar amb la 

variable berma. 

4. Aproximació de Van der Meer and Jansen (1995) 

Van der Meer i Jansen van desenvolupar noves formes empíriques per a 

ultrapassament de l’onatge sobre estructures marítimes a partir d’assajos 

experimentals realitzats sota condicions d’onatge irregular. La fórmula va ser 

deduïda gràcies a una amplia bases de dades d'onatge irregular caracteritzada de 

manera espectral. 

Es consideren dos tipus diferenciats de condicions d’ontage: l’onatge que arriba a 

l’estructura sense estar en ruptura (ones impactants o reflectants) i onatge que 

arriba a l’estructura una vegada ha trencat (ones en ruptura). Per distingir en 

quines condicions ens trobem, s’utilitza el paràmetre de ruptura ξ definit com: 
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on,  

α és l’angle d’inclinació de l’estructura 

sop és el paràmetre de peralt de l’onatge, definit com, 

    
  

 
 
   
    

 

on, 

Hos és l’altura d’ona significant en aigües profundes; 

Top és el període de l’onada en aigües profundes; 

g és l’acceleració deguda a la gravetat. 

 

Els valors que separen les condicions d’onatge són: 

ξ op > 2 obtenim unes condicions d’onada reflectants o impactants; 

ξ op < 2 obtenim unes condicions d’onada en ruptura. 

 

4.1. Condició d’ones en ruptura 

En condicions d’onatge en ruptura, és a dir, l’ona col·lapsa abans d’arribar a 

l’estructura, van der Meer i Jansen, van proposar la següent formulació: 

 

     
 
  

   

    
       

     
  
  
 
    
    

 
 

         

on, 

Rc és el francbord. 

γr  és el factor de reducció degut a la rugositat de la superfície del dic; 

γb  és el factor que té en compte l’efecte de la berma; 

γh  és el factor que té en compte la influència de l’aigua superficial en el “runup”; 

γβ  és el factor que té en compte l’angle d’atac de les onades en l’estructura. 

El valor mínim de qualsevol d’aquests factors de reducció és de 0.5. 
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4.2. Condicions d’ones impactants o reflectants 

En condicions d’onatge impactant o reflectant, Van der Meer i Janssen, proposen el 

següent: 

 

     
 
      

     
  
  
 

 
         

on tenim les mateixes variables que en l’apartat a. 

 

5. Factors de reducció de l’aproximació de van der Meer i Janssen (1995) 

Els factors de reducció que podem observar tant en la fórmula d’ones en trencant 

com en la fórmula d’impacte o d’ones reflectants, es poden obtenir tal com es 

mostra a continuació. 

 

5.1. Factor de reducció degut a la rugositat de la superfície del dic, γr 

Aquest factor de reducció vindrà caracteritzat pel tipus de material que tenim a la 

superfície del dic i que està en contacte permanent amb l’onatge. 

Aquests només són vàlids per valors que estan compresos entre 1 < ξ op < 3-4. Si el 

valor fos més gran, γr  tendiria a 1. 

 

 

Figura 4. Factor de reducció γr segons el Coastal Engineering Manual 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

Annex 4. Estudi d’alternatives  7 
 

Com es pot observar en la figura 4, la nostra estructura està compresa entre els 

valors 0.5 – 0.55, ja que està formada per dues i més capes de roques. 

 

5.2. Factor de reducció degut l’efecte de la berma γb  

Aquest factor que té en compte la berma està definit com: 

   
   

   
                               

on, 

      
      

    
 

         
  
  
 
 

                     

on, 

αeq és el angle equivalent de l’estructura; 

α és el angle mitjà de l’estructura; 

dB és la profunditat fins a la part superior de la berma. 

Aquests angles es calculen tal com apareixen en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Definició de αeq i α 
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5.3.  Factor de reducció degut a la influència de l’aigua superficial en el 

“runup” γh 

El factor d’influència de l’aigua superficial, pot ser estimat com les altures d’ona 

representatives que s’especifiquen per la profunditat de l’aigua a peu d’estructura. 

Aquest factor té en compte la pèrdua d’energia de l’onada a causa de la de la 

superfície inclinada de l’estructura.  

    
   
      

 

on, 

H2%  és l’altura d’ona només superada per un 2% de les ones i que s’obté assumint 

que aquestes segueixen una distribució de Rayleigh. 

 

5.4.  Factor de reducció degut a l’angle d’atac de les onades en l’estructura γβ  

Depenent de l’angle d’atac de l’onada, podrem determinar aquest factor de 

reducció. Si l’onada incideix perpendicularment a l’estructura, llavors obtindrem el 

cas més desfavorable, i en conseqüència, com més gran sigui l’angle entre l’onatge i 

l’estructura, més favorable serà per a l’estructura resistir aquella energia. 

Aquest factor dependrà del tipus d’onatge que tinguem: 

 Ones de vent 

              

 Ones tipus “swell” 

    

                

                           
              

  

En el nostre cas, l’onatge que té una incidència més important prové del Est Nord 

Est (ENE), cosa que fa que arribi a l’estructura amb un angle β de 0º, és a dir, 

pràcticament perpendicular al dic a la zona més afectada, tal com podem veure en 

la figura 6. 
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Figura 6. Angle de l’onatge tenint com a referència l’estructura marítima 

 

6. Càlculs. Aproximació de van der Meer i Janssen (1995) 

En aquest apartat es mostraran els resultats de les fórmules esmentades en els 

anteriors apartats. 

Primer, calcularem el paràmetre de ruptura d’Iribaren (taula 1) per tal de 

comprovar si estem en onatge en ruptura o reflectant. 

Hso (m) 6.9 

Tpo (s) 11.9 

sop 0.0312 

ξop 4.27 

Taula 1. Valors de ruptura 

 

Com que és major de 2, usarem l’aproximació de van der Meer i Janssen en la que 

l’onatge és d’impacte o reflectant. 

Primer de tot calcularem els factors de reducció. 

 

 

6.1.  Factor de reducció degut a la rugositat de la superfície del dic, γr 

Segons la figura 4, el nostre factor està comprès entre 0.5 – 0.55. 

ENE 
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Com que el paràmetre de ruptura és un valor major a 3-4, llavors el nostre factor 

de reducció s’incrementarà lentament cap a la unitat. 

Un cop exposats aquests dos punts, elegirem el factor de reducció major, és a dir, el 

valor 0.55, ja que és el màxim que podem elegir i el més desfavorable possible. 

          

 

6.2.  Factor de reducció degut a la influència de l’aigua superficial en el 

“runup”, γh 

Segons la distribució de Rayleigh, l’altura d’ona H2% és la següent. 

                  

Per tant, el nostre factor de reducció és, 

     

6.3.  Factor de reducció degut l’efecte de la berma, γb 

Tal com hem comentat a l’apartat b, primer hem de calcular els angles equivalents 

tal com es mostra en la figura 5 (extreta del “Coastal Engineering Manual”). 

Per obtenir l’angle mitjà, només es fa una paral·lela del nivell mig del mar a una 

distància de Hs de 6.7 m. Traçem una recta paral·lela als pendents del dic i de la 

berma i unim els dos punts generats de les anteriors rectes tal com és mostra en la 

figura 7.  

 

Figura 7. Angle mitjà de l’estructura marítima 

L’angle obtingut és de 37º. 
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Per obtenir l’angle equivalent, traçem dues paral·leles de la part superior de la 

berma a una distància Hs de 6.7 m. Aquestes dues rectes interseccionaran en el 

pendent del dic per una part, i en el pendent de la berma en l’altra. Unim els dos 

punts i obtenim l’angle. 

L’angle obtingut tal com es mostra en la Figura 8, és de 26º. 

         

 

 

Figura 8. Angle equivalent de l’estructura marítima 

 

Tenint en compte que dB té una profunditat de 7.5 m (al nivell mig del mar, li 

sumem 1 metre a causa que estem en temporal), el factor γb té el valor que es 

mostra a la taula 2. 

 

rb 0,35 

rdB 0,63 

γb 0,87 

Taula 2. Valor del factor d’influència de la berma 

 

 

6.4.  Factor de reducció degut a l’angle d’atac de les onades en l’estructura γβ  

Tal com es mostra en l’apartat d, l’angle que hi ha entre el dic i el front d’onades (β) 

és nul, i per tant el valor d’aquest paràmetre és: 
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Un cop obtinguts els factors de reducció, ja podem calcular el cabal 

d’ultrapassament segons van der Meer i Janssen. 

El francbord (RC) té un valor de 7.9 m. 

Com que el paràmetre d’Iribarren té un valor major a 2, llavors l’aproximació de 

van der Meer i Janssen dona el següent valor: 

      
 
  

 
 

 

Com podem comprovar, aquest cabal d’ultrapassament, és molt superior al límit 

més restrictiu, que és de 0.01 l/s/m. 

Per tant, s’haurà de modificar l’estructura actual del dic. 

 

7. Modificació de l’estructura 

En aquest apartat, modificarem tots els paràmetres del dic per tal que compleixi els 

límits de l’Eurotop.  

En els següents apartats estudiarem les tres alternatives possibles: 

 Alternativa 1: Increment de l’altura del francbord 

 Alternativa 2: Increment de l’altura de la berma 

 Alternativa 3: Increment de l’altura de la berma i de la del francbord. 

 

En totes les alternatives mantindrem l’actual pendent, tant en el dic com en la 

berma. 

Els factors de reducció que no és veuran modificats són aquells que depenen de la 

naturalesa innata del temporal i de les onades. Aquests factors són els següents: 

 Factor de reducció degut a la influència de l’aigua superficial γh = 1. 

 Factor de reducció degut a l’angle d’atac de les onades en l’estructura γβ =1. 

La resta de factors poden sofrir modificacions depenent de la situació. 
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7.1.  Alternativa 1. Increment de l’altura del francbord 

L’única modificació és produirà en la capa de l’escullera > 5T. La resta de capes no  

veuran modificades les seves característiques. 

En aquesta capa, l’únic que farem serà augmentar l’alçada mantenint la forma 

trapezoïdal d’aquesta.  

Per tal de complir amb el límit imposat per l’Eurotop, s’han modificat tots el 

paràmetres per tal que el cabal d’ultrapassament sigui inferior a 0,01 l/s/m. Això 

s’ha aconseguit mitjançant un frandbord (Rc) de 12.7 m per damunt del nivell mig 

del mar (el francbord final serà de 11.7 m per l’augment d’1 m del NMM a causa del 

temporal). 

 Part Longitud 

Francbord 11.7 m 

Cota coronació berma -6.5 m 

Ample berma 10 m 

Angle pendent dic/berma 37º/37º 

db (distància entre berma i nivell del mar) 7.5 m 
Taula 3. Característiques dic segons alternativa 1 

 

En els següents punts és calcularan els nous factors de reducció γb i γr amb les 

noves característiques, tal com es mostren en la taula 3. 

 

 Factor de reducció degut a la rugositat de la superfície 

Mantenim una escullera > 5T. L’estructura general del dic no és veu modificada. 

Per tant, el factor de reducció és 0.55. 

        

 

 Factor de reducció degut l’efecte de la berma 

Calcularem les noves possibles variacions tant de l’angle equivalent com de l’angle 

mitjà. 

Tal com hem fet en l’apartat 6, obtindrem el nou angle equivalent i el nou angle 

mitjà, com es mostra en les figures 9 i 10. 
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Figura 9. Càlcul de l’angle equivalent 

Tal com veiem, en aquesta alternativa, el valor dels diferents angles no es veurà 

modificat, ja que incrementant el francbord no modifiquem aquest factor. 

 

Figura 10. Càlcul de l’angle mitjà 

Resultat dels angles: 

                    

El valor d’aquest factor de seguretat és doncs de: 

         

Amb els factors de reducció i els nous valors del dic, obtenim el següent cabal 

d’ultrapassament: 

        
 
  

 
 

Que està per sota del límit màxim de 0.01 l/sm que havíem fixat.  
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7.2.  Alternativa 2. Increment de l’altura de berma 

En aquesta alternativa, l’única part que modificarem serà el conjunt de la berma; la 

resta de l’estructura queda exclosa de tal modificació. 

Tot i aquest canvi no modificarem el tipus d’escullera anterior; l’únic que es farà 

serà incrementar la longitud de l’amplada d’aquesta. 

Per tal de no superar el límit de l’Eurotop hem augmentat la longitud de la berma 

en 12.5 m més que l’actual, és a dir, el total de la berma serà de 13.8 m d’amplitud, i 

amb un pendent igual a l’actual, mantenint la inclinació a 37º.  

 

Part Longitud 

Francbord 7.9 m 

Cota coronació berma -6.5 m 
Ample berma 22.5 m 

Angle pendent dic/berma 37º/37º 

db (distància entre berma i nivell del mar) 7.5 m 
Taula 4. Característiques dic segons alternativa 2. 

 

En aquestes dades està inclosa la sobreelevació del nivell mig del mar en 1m. 

Per aconseguir no superar el límit imposat hem modificat els factors de reducció, 

γb i γr, amb les noves característiques tal com es mostren en la taula 4. 

 

 Factor de reducció degut a la rugositat de la superfície 

Mantenim una escullera > 5T. L’estructura general del dic no és veu modificada. 

Per tant, el factor de reducció és 0.55. 

        

 

 Factor de reducció degut l’efecte de la berma 

Com que la berma s’ha vist modificada, tant en pendent com en amplada, 

obtindrem un angle equivalent i un angle mitjà diferents. 

Tal com hem fet en l’apartat 6, calcularem el nou angle equivalent i el nou angle 

mitjà, tal com es mostra en les figures 11 i 12. 
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Figura 7. Càlcul de l’angle equivalent 

 

Tal com veiem en aquesta alternativa, tenim un angle equivalent i mitjà diferents 

als de la solució inicial. Això és degut a l’increment de l’ample i del pendent. 

 

Figura 8. Càlcul de l’angle mitjà 

Resultats dels angles: 

                      

El valor d’aquest factor de seguretat és de  

         

Amb els factors de reducció i els nous valors del dic, obtenim el següent cabal 

d’ultrapassament: 

         
 
  

 
 

Que també és inferior al límit màxim fixat. 
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7.3.  Alternativa 3. Increment de l’altura de la berma i la del francbord 

Aquesta és una solució intermèdia entre les dues alternatives anteriors. Es 

produirà una modificació tant de l’amplada de la berma com de l’altura del 

francbord. 

Aquesta alternativa pot ser útil, ja que s’evita un gran impacte visual o ambiental si 

només modifiquem una de les dues parts. 

Per tant, la berma es veurà modificada únicament en amplitud.  

Per la part del francbord, l’estructura només es veurà modificada augmentant 

l’altura de l’última capa. 

Per tal de complir amb el límit de l’Eurotop, hem modificat els següents 

paràmetres, tal com es mostren en la taula 5. 

Part Longitud 

Francbord 9.5 m 
Cota coronació berma -6.5 m 

Ample berma 15.7 m 

Angle pendent dic/berma 37º/37º 

db (distància entre berma i nivell del mar) 7.5 m 
Taula 5. Característiques del dic segons l’alternativa 3 

En aquestes dades està inclosa la sobreelevació del nivell mig del mar en 1m. 

Hem augmentat el francbord en 1.6m i hem ampliat la berma en 6.1m. 

Per aconseguir no superar el límit imposat hem modificat els factors de reducció, 

γb i γr, amb les noves característiques. 

 

 Factor de reducció degut a la rugositat de la superfície 

Mantenim una escullera > 5T. L’estructura general del dic no és veu modificada. 

Per tant, el factor de reducció és 0.55. 

        

 Factor de reducció degut al efecte de la berma 

Com que la berma s’ha vist modificada, tant en pendent com en amplada, 

obtindrem un angle equivalent i un angle mitjà diferents. 

Tal com hem fet en l’apartat 6, calcularem el nou angle equivalent i el nou angle 

mitjà, com es mostra en les figures 13 i 14. 
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Figura 9. Càlcul de l’angle equivalent 

Tal com veiem en aquesta alternativa, tenim un angle equivalent i mitjà diferents 

als de la solució inicial. Això és degut a l’increment de l’ample i del pendent. 

 

Figura 10. Càlcul de l’angle mitjà 

Resultats dels angles: 

                       

El valor d’aquest factor de seguretat és de  

         

Amb els factors de reducció i els nous valors del dic, obtenim el següent cabal 

d’ultrapassament: 

         
 
  

 
 

Que també és inferior al valor màxim fixat. 
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8. Discucussió d’alternatives. 

Totes les alternatives venen limitades pel factor estacional, ja que només es podran 

dur a terme durant les estacions d’estiu o d’hivern. Aquestes dues són les estacions 

que menys temporals marítims han produit al llarg de l’històric de dades. 

Alternativa 1: 

Tal com podem veure en la taula 3, hauríem d’augmentar l’escollera fins als 12.7 m 

(respecte NMM) d’alçada, cosa que suposaria un gran impacte visual, ja que es 

podria comparar amb un edifici de quatre plantes (PB + 3) just enmig de la mar. 

Tal construcció podria comptar amb l’oposició de plataformes de veïns i 

d’ecologistes. 

Constructivament, seria la solució més ràpida i de més fàcil execució, ja que la zona 

d’atac seria per terra i no necessitariem cap mitjà marí per a aquesta ampliació. 

Primer de tot, s’ha de fer un mur de coronació de 10.5 m per tal de mantenir a lloc 

l’escullera i aguantar així la força de l’onatge. Aquest mur implica la retirada 

temporal d’algunes peces de l’escollera que estan tocant a l’actual mur, per tal de 

poder fer la correcta modificació. Aquesta part podria ser la més complicada 

d’executar i la més costosa. 

Aquesta alternativa és la que està menys lligada a l’estacionalitat, ja que com que la 

zona d’atac és terrestre i no depèn del mar, ens podria donar una certa flexibilitat. 

 

Alternativa 2: 

Aquesta alternativa es basa en augmentar l’ample de berma fins als 22.5m. 

L’ampliació no suposaria cap impacte visual, per tant, comptaria amb la mínima 

oposició veïnal i d’ecologistes, ja que la zona no hi ha cap especie protegida marina 

(posidònies).  

La zona d’atac seria per mar, per tant, necessitariem una barcassa d’abocament 

directe d’escullera. Com que usarem aquesta embarcació, estem molt limitats 

temporalment a causa dels temporals. 

És una solució complicada, ja que es treballa a una profunditat màxima de 15 

metres,i això pot alentir el ritme de l’obra. 

 

Alternativa 3: 

És un punt intermedi en les dues anteriors. Les zones d’atac són tant per mar com 

per terra, cosa que fa que estiguem més lligats a l’estacionalitat dels temporals.  
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Aquesta solució suposa augmentar l’ample de berma fins als 15.7 metres i el 

francbord fins als 10.5 metres respecte el NMM.  

Aquest augment de cota del dic podria comportar certa oposició veïnal.  

Constructivament, és una solució bastant ràpida ja que es pot treballar des de dues 

zones en el mateix moment. Això, inicialment, pot suposar una despesa inicial més 

important, però en el conjunt pot ser inferior ja que la durada també serà inferior. 

9. Anàlisi multicriteri 

En aquest apartat es proposarà un anàlisi més específic per a cada una de les 

alternatives proposades anteriorment, per tal d’arribar a una solució final. Així 

doncs, l’objectiu de l’analisi multicriteri és comparar les alternatives possibles per 

tal de poder tenir pautes per seleccionar l’alternativa més adient, tenint en compte 

els diversos factors que poden influir en la seva idoneïtat. 

Els indicadors adjuntats en la taula 6 estan classificats, segons si són de tipus 

econòmic, funcional, ecològic, social i estètic. En aquesta mateixa taula també 

s’especifica el pes percentual de cada tipus d’indicador sobre el total, en funció de 

la seva transcendència durant l’obra. 

Tipus d’indicador Indicador Caràcter Pes 

Econòmic 
(34%) 

Cost de l’obra Negatiu 20% 

Llocs de treball Positiu 8% 

Impacte a la població Positiu 6% 

Ecològic 
(17%) 

Impacte sobre l’ecosistema Negatiu 10% 

Contaminació de l’aigua Negatiu 7% 

Funcional 
(37%) 

Funcionament activitat 
econòmica al port durant 

l’obra 
Positiu 8% 

Aprofitament recursos Positiu 4% 

Complexitat d’execució Negatiu 5% 

Duració de les obres Negatiu 11% 

Estacionalitat Negatiu 9% 

Social 
(7%) 

Contaminació acústica Negatiu 2% 

Invasió espais públics Negatiu 3% 

Molesties als ciutadans Negatiu 2% 

Estètica (5%) Impacte visual Negatiu 5% 
Taula 6. Distribució de pesos segons indicadors. 

 

La valoració de les alternatives es du a terme per a cada grup de manera separada. 
Degut a que l’anàlisi multicriteri no és un anàlisi que requereixi un nivell de 
precisió molt elevat ja que és un tant subjectiu, es consideren les puntuacions de 
cada indicador de 0 a 1 amb intervals de 0.25. 
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Tipus 
d’indicador 

Indicador Pes 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Valor 
indicador 

Valor 
total 

Econòmic 
(34%) 

Cost de l’obra 20 1 20 0.5 10 0.75 15 

Llocs de 
treball 

8 0.5 4 0.75 6 1 8 

Impacte a la 
població 

6 0.5 3 0.75 4.5 1 6 

Ecològic 
(17%) 

Impacte sobre 
l’ecosistema 

10 1 10 0.5 5 0.75 7.5 

Contaminació 
de l’aigua 

7 0.75 5.25 0.25 1.75 0.5 3.5 

Funcional 
(37%) 

Funcionament 
activitat 

econòmica al 
port durant 

l’obra 

8 0.5 4 1 8 0.75 6 

Aprofitament 
recursos 

4 0.25 1 0.5 2 0.5 2 

Complexitat 
d’execució 

5 0.25 1.25 0.75 3.75 0.5 2.5 

Duració de les 
obres 

11 0.5 5.5 0.75 8.25 0.75 8.25 

Estacionalitat 9 1 9 0.5 4.5 0.75 6.75 

Social 
(7%) 

Contaminació 
acústica 

2 0.25 0.5 0.75 1.5 0.5 1 

Invasió espais 
públics 

3 0.25 0.75 0.75 2.25 0.5 1.5 

Molesties als 
ciutadans 

2 0.25 0.5 0.75 1.5 0.5 1 

Estètica 
(5%) 

Impacte 
visual 

5 0.25 0.75 1 5 0.75 3.75 

 Total 65.5 Total 64 Total 72.75 
Taula 7.Valoració d’alternatives 

En la taula 7 podem observar el valor total que se li ha assignat a les diferents 

alternatives depenent del criteri subjectiu. 

10.  Alternativa final 

Tal com es mostra en la taula 7, l’alternativa 3 és la solució ideal per a la reforma 

del dic de l’actual port de Llançà. 
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1. Càlcul de l’espatller 

1.1. Introducció  

El mur de coronació, a part de complir la funció de poder augmentar la cota de 
l’estructura, ha de ser capaç de resistir les accions que hi actuen, tant a causa de 
l’onatge, com de l’empenta de la pròpia escullera.  

S’ha dissenyat un espatller de formigó en massa coronat a la cota 10 m (en total 
són 9 metres ja que li restem 1 m de marea meteorològica) sobre la capa 
d’escullera del filtre, tal i com es pot observar a les seccions tipus d’aquest apartat.  

Per verificar l’estabilitat de l’espatller cal calcular l’estabilitat al lliscament i a la 
bolcada (figura 1). Per això es calculen uns factors de seguretat que han de ser 
superiors a 1.4. 

 

 

Figura 1. Esquema tendència lliscament i bolcament 

 

Primer de tot, s’haurà de calcular les diferents accions que hi ha sobre l’estructura: 

 Empenta activa de l’escullera del costat de mar 

 Empenta passiva de l’escullera del costat de terra 

 Pes propi de l’espatller 

 Força d’impacte de l’ona incident 

 Pressió quasi-hidrostàtica 
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1.2. Càlcul de les accions sobre l’estructura 

En el següent apartat es calcularan les accions. 

1.2.1. Empenta activa de l’escullera del costat de mar 

Es considera el fregament entre el formigó i l’escullera (δ = 20º) i, d’altra banda, el 

fregament intern (φ = 40º). Per l’espatller es considera γesp = 2.3 t/m3. Tenint en 

compte que l’escullera del mantell exterior (que és bàsicament el que exerceix la 

majoria de l’empenta activa sobre l’espatller) està formada per cubs de formigó 

que tenen un pes específic γesc = 2.6 t/m3, però com que considerem que al metre 

cúbic hi ha un 20% de buits, la densitat final de l’escullera serà de γesc = 2.08 t/m3 

Finalment, l’empenta activa del terreny té el següent valor, 

   
 

 
            

on, 

H és la cota que hi ha a la coronació respecte el nivell del mar (no des del NMM); 

Ka és el coeficient d’empenta activa i té el següent valor segons el mètode de 

Rankine, 

             
 

 
  

es descomposa en horitzontal i vertical de la següent manera ja que no incideix 
perpendicularment a l’estructura, 

            

            

Un cop calculades les empentes només s’haurà de calcular el moment que fan 

aquestes respecte el punt de bolcament. 

El resultat de tot això és pot veure en la taula 1. 

 

Empenta activa 

Ka 0.47 

Ea 70.74 

Eav (t) 24.19 

Eah (t) 66.47 

MEav (tm) 45.97 

MEah (tm) 215.15 

Taula 1. Forces i moments deguts a l’empenta activa 
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1.2.2. Empenta passiva de l’escullera del costat de terra 

La part d’escullera que queda a la part interior del dic (de la capa de filtre) exerceix 

una empenta passiva estabilitzadora. Es consideren els següents valors de les 

característiques dels materials: γtot-u = 2.2 t/m3, γesp = 2.3 t/m3, i amb els mateixos 

angles de fregament .  

L’empenta passiva és calcula com: 

 

   
 

 
            

on, 

h és l’altura que té el mur interior del dic 

Kp és el coeficient d’empenta passiva i té el següent valor segons el mètode de 

Rankine, 

           
 

 
  

es descomposa en horitzontal i vertical de la següent manera ja que no incideix 
perpendicularment a l’estructura, 

            

            

Un cop calculades les empentes només s’haurà de calcular el moment que fan 

aquestes respecte el punt de bolcament. 

El resultat de tot això és pot veure en la taula 2. 

 

Empenta passiva 

Kp  2.14 

Ep 14.86 

Epv (t) 5.08 

Eph (t) 13.97 

Mepv (tm) 0,00 

Meph (tm) 7.03 

Taula 2. Forces i moments deguts a l’empenta passiva 
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1.2.3. Pes propi espatller 

Es calcula directament com l’àrea de la secció de l’espatller pel seu pes específic 
(2,3 t/m3). Es considera només com a pes emergit ja que més endavant ja es 
considera la subpressió.  

S’ha dividit la secció en diferents formes geomètriques, per tal de poder treure el 

seu centre de gravetat amb més facilitat per a calcular el moment, tal com és 

mostra a la figura 2. 

A partir d’aquesta divisió obtenim els valors de la taula 3. 

 

 

 

1.2.4. Força d’impacte de l’ona incident 

Quan una ona incideix sobre el dic, al ser en talús, es produeix un avanç de la massa 
d’aigua per sobre del mantell exterior fins a arribar a una certa alçada, denominada 
run-up.  

Günback proposa que la distribució de pressions que actua sobre l’espatller en el 
moment d’impactar és com la que es mostra a la figura 3.  

La pressió mP  es pot obtenir a partir de l’expressió següent, 

Figura 2. Divisió en seccions del dic 

Pes propi 

Volum 1 (m3) 20.5 

P1 (t) 47.15 

M1 (tm) 120.23 

Volum 2 (m3) 8.60 

P2 (t) 19.79 

Moment2 (tm) 56.41 

Volum 3 (m3) 0.45 

P3 (t) 1.03 

Moment3 (tm) 4.55 

Volum 4 (m3) 1 

P4 (t) 2.3 

Moment4 (tm) 11.96 

Volum 5 (m3) 15.58 

P5 (t) 41.29 

Moment5 (tm) 196.11 

Total P (t) 111.56 

Total Moments (tm) 389.28 

Taula 3. Valors del Pes Propi depenent 

de si  està en posició horitzontal o 

vertical 
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Figura 3. Esquema de les pressions sobre el mur de coronació 

El paràmetre y depèn del run-up. Tal com es mostra en la figura 4, aquest 

paràmetre és calcularà de la següent manera, 

 

 

Figura 4. Esquema dels paràmetres relacionats amb el run-up 

 

La relació per calcular el Ru és la següent, 

    
                                      

                            
  

on aquest paràmetre d’Iribarren ja ha estat calculat a l’annex 4. 

Un cop tenim definit el paràmetre run-up, es pot calcular la y. 
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on aquests paràmetres es calculen a partir de la figura 4. 

El resultat de la pressió de l’onada és pot observar en la taula . 

Força d’impacte de l’ona 

Ir,o 4.33 

Ru (m) 6.70 

β (º) 7.00 

c (m) 9.00 

y (m) -0.54 

FPm (t) -0.59 

FPm/2 (t) -1.19 

FPm (t) 0.00 

MPm (tm) -3.56 

MPm/2 (tm) -5.34 

MPm TOTAL 0.00 

Taula 4. Força de l’impacte de l’ona sobre l’estructura 

 

Com que el run-up (Ru) és inferior al paràmetre c, la y surt negativa i per aquest 

motiu els valors de Pm són negatius. 

 

1.2.5. Pressió hidrostàtica 

La pressió hidrostàtica és diferent depenent del punt de mesura. En el costat mar 

del dic, la pressió de l’aigua serà superior i de característica desfavorable que en el 

costat de terra, ja que no hi haurà subpressió d’aigua. En canvi, també tenim 

subpressió en direcció horitzontal. 

Es calcula en el cas més desfavorable, és a dir, quan tenim una sobreelevació del 

mar de +1 m respecte al nivell mig d’aquest. En aquest cas és quan tenim supressió. 

Les pressions de l’aigua es mostren en la figura 5. 
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Figura 5. Esquema de les pressions hidrostàtiques 

 

On la fórmula de la pressió hidrostàtica és, 

    
 

 
            

    
 

 
            

on, 

H és l’altura del mur afectada per l’aigua; 

B és l’amplada del mur; 

γw és la densitat de l’aigua. 

 

En la taula 5 és pot observar el valor de la pressió hidrostàtica en el nostre dic. 

Pressió quasi-hidròstatica 

Phh (t) 1.25 MPhh (tm) 0.67 

Phv (t) 4.47 MPhv (tm) 16.98 

Taula 5. Forces i moments referents a la pressió hidrostàtica de l’aigua 
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1.3. Verificació dels factors de seguretat  

Un cop s’han calculat tots els paràmetres que afecten al mur de coronació, de 

manera directa, hem de verificar que aquests, tal com han estat dissenyats segons 

l’alternativa seleccionada, compleixen amb els factors de seguretat tant al 

bolcament com al lliscament. 

     
     

                          
 

    
                  

                      
 

Cada un d’aquests factors ha de complir amb els següents valors: 

 Bolcament > 1.4 

 Lliscament > 1.4 

 

A la taula 6 s’observa com els dos factors de seguretat compleixen amb la 

normativa. 

Factor de Seguretat Valor 

Bolcament 2.00 
Lliscament 1.52 

Taula 6. Valor de seguretat 

 

2. Càlcul del tamany de l’escullera en la berma 

2.1. Introducció 

Per poder ampliar la berma, primer de tot s’ha de calcular el tamany d’escullera 

que va a la zona especificada als plànols. 

 

2.2. Càlcul de l’escullera 

El mètode usat és Gerding 1993, que defineix la següent formulació, 
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on, 

ht és la distància que hi ha entre el nivell del mar i la part superior de la berma. 

Dn50 és el diàmetre mitjà representatiu i és calcula amb la següent fórmula, 

       
   

 

 

 

on, 

W50 és el pes mitjà de l’escullera; 

Ρ és la densitat aparent seca de l’escullera. 

 

El Nod és calcula de la següent manera, 

     
                 

                                
                           

  

 

El nostre Nod té un valor de 1.5, que està entre un estat sense avaries, i amb un 

estat de danys acceptables. Per tant, el estat en el que dissenyarem l’espatller, es 

establint un inici d’averies. 

Usant les anteriors fórmules, amb els valors de la taula 7, s’obté  el resultat del pes 

de l’escullera. 

Valors 

Hs 6.3 

ϒe (t/m3) 2.65 

ϒa (t/m3) 1.03 

Δ 1.57 

Sobreelevació 1 

ht 6.65 

h 9 

Nod 1.5 
Taula 7. Valors per al càlcul de Dn50 

 

El Dn50 té un valor de 1.35, i amb un pes W50 de 4.70 tonelades. Per tant, l’escullera 

que anirà a la berma serà major a 6t. 
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1. Introducció 

En aquest annex es mostra els tipus de processos constructius que s’hauran 

d’executar en l’obra d’ampliació del dic del Port de Llançà.  

2. Pla d’obra 

A grans trets, és realitzarà aquests quatre principals processos : 

 Retirada de part de l’escullera que està situada a la zona més propera del 

mur de coronació. 

 Reconstrucció del mur de coronació al llarg de 172.03 m. 

 Reposició de l’escullera extreta i ampliació d’aquesta. 

 Ampliació de la berma. 

A continuació és detalla els processos anteriors. 

 

2.1. Primera fase: 

Aquesta primera fase serà la de posta a punt de la zona, per a començar a les obres, 

i es basarà en els següents punts: 

 Adequar l’accés a la maquinària d’obra. 

 Activitats de delimitació de l’obra (tancat exterior) per qüestions de 

seguretat, tant de la zona d’obres com de la zona d’abocament de material. 

 Instal·lacions de les casetes. 

 Connexió a les xarxes de serveis. 

 Tot i que la zona està delimitada, igualment es prohibirà el pas de vehicles i 

vianants aliens a l’obra, excepte a pescadors i socis de la confraria, la qual 

cosa serà convenientment senyalitzada. 

 

2.2. Segona fase: 

Aquesta segona fase es caracteritzarà per la retirada d’una part de l’escullera per a 

que en la pròxima fase es pugui incrementar el mur de coronació.  

Primer de tot s’haurà de retirar una gran quantitat d’escullera de tota l’estructura i 

assegurar-nos que resti en equilibri. L’angle que ens pot garantir que l’escullera no 

caurà un cop haguem tret part d’aquesta és el de fregament intern, és a dir, d’uns 

40º. 
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Tot això es farà al llarg de 172.03 m i amb un volum total de 3621.64 m3 

d’escullera de diferents tamany. 

Aquesta retirada és començarà a produir al sector nord-est de l’estructura 

mitjançant una grua eruga de 50 t que ens permetrà col·locar l’escullera retirada 

directament al camió tipus off-highway  amb una capacitat de càrrega d’unes 20 t , 

i amb una amplada necessària del camió de 5.10 m i la de la grua de 8.5 m. 

Aquestes amplades s’ajusten a la nostra secció del port. 

El procés de càrrega de l’escullera al camió és produeix en un sol pas, ja que la grua 

rota sobre el seu mateix eix, evitant d’aquesta manera desplaçaments innecessaris 

d’aquesta. 

L’escullera extreta s’emmagatzemarà a un pàrquing proper al port, tal com es 

mostra en la figura 1, ja que és una distància curta, i a més, s’evitarà molèsties a la 

ciutadania amb el tràfic de camions. Els camions descarregaran el material 

directament abocant-lo al terra mitjançant el sistema hidràulic que eleva un dels 

extrems pròxims a la cabina.  

 

 

Figura 1. Disposició de la zona d’emmagatzematge i vista de la ruta dels camions 

 

Per tal que la grua estigui funcionant en tot moment, s’usaran dos camions, ja que 

mentres un descarrega a la zona delimitada, l’altre s’estarà carregant. 
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2.3. Tercera fase: 

Un cop treta l’escullera, es procedirà a la adequació del tram del mur afectat. Això 

implicarà les següents operacions: 

 Eliminació i reparació dels possibles desperfectes (esquerdes, forats, etc). 

 Neteja de la capa superior del mur per tal d’eliminar les possibles restes de 

sal, òxid, etc. 

 Construcció de bastides mòbils i fixes. 

 Construcció dels encofrats. 

 Abocament del formigó pel recreixement del mur de construcció. 

 Curat del formigó. 

Per tal que la part antiga i la part més fresca del formigó quedin ben soldades, es 

revestirà la cara exterior, afectada pel recreixement, amb resina tipus EPOXI (de la 

marca SIKA, p.e.), i llavors es procedirà a l’encofrat i abocament del formigó.  

S’ha de tenir en compte que les bastides i els encofrats s’han de desmuntar un cop 

acabada la seva utilització, i que només es construiran per trams. 

En aquesta fase es pot revisar la situació del dic sense les capes d’escullera, per tal 

de veure si hi ha alguna zona en col·lapse a causa dels temporals. 

 

2.4. Quarta fase: 

En aquesta fase es produirà el reblert de l’escullera. Es reutilitzarà l’escullera 

extreta anteriorment per tal d’abaratir costos. L’escullera extra que es necessitarà, 

s’extraurà de canteres pròximes a la zona. 

El procés és el següent: 

 Trasllat de la zona d’emmagatzematge mitjançant camió fins al punt de 

col·locació. 

 Col·locació precisa del mur de coronació prefabricat mitjançant la grua 

eruga. 

A l’hora de situar els blocs, s’ha de comprovar que es col·loquin tal qual està 

especifica’t en els plànols, mantenint correctament les alineacions, el tipus de bloc 

que hi ha a cada capa, i les distàncies entre capes. 
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2.5. Cinquena fase: 

Aquesta fase es basa en l’ampliació de la berma. Els passos a seguir són els 

següents: 

 Dragar el fons mitjançant un gànguil amb un espessor d’1 m.  

 Comprovar la capa d’escullera sobre la que s’assentarà la nova, per tal 

d’observar els possibles desperfectes a causa dels temporals.  

 Si estigues totalment destruïda, l’escullera es substituirà totalment. 

 Col·locació de la nova escullera seguint la geometria dels plànols, mantenint 

sempre una distància entre el NNM i la cota superior de la berma a 6.6 m. 

Aquests treballs es realitzaran amb submarinistes i barques de bolcament de 

pedres (stone-dumping vessel). 

Un cop vessada tota l’escullera s’usarà una grua situada a la mateixa barcassa per 

situar correctament l’escullera mitjançant l’ajuda de submarinistes per a 

comprovar que es manté la geometria.  

 

2.6. Sisena fase: 

En aquesta fase es restablirà el funcionament anterior a l’obra. Constarà dels 

següents processos: 

 Eliminació de les casetes, tanques i altres elements que delimitaven el 

perímetre de l’obra. 

 Sanejament i neteja de la zona afectada per l’obra i els materials. 

 Reparació de qualsevol desperfecte ocasionat. 

 Rehabilitació de les connexions a les xarxes de servei modificades per 

l’obra. 
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Apèndix 1: Diagrama de GANTT del projecte 

 

 



Id Task Name Duración Comienzo

1 Remodelació del Port de Llançà 76 días jue 30/05/13

2 Fase 1: Treballs previs 6 días jue 30/05/13

3 Delimitació de la zona terrestre 1 día jue 30/05/13

4 Delimitació de la zona marítima 1 día jue 30/05/13

5 Instal·lació de casetes 3 días vie 31/05/13

6 Conexió a les xarxes de servei 2 días mié 05/06/13

7 Zona de pas cap a la confraria 1 día vie 31/05/13

8 Preparació de la zona d'atracament de les embarcacions per a 
la càrrega de persones I d'escullera

1 día vie 31/05/13

9 Fase 2: Retirada d'un part de l'escullera 7 días vie 07/06/13

10 Retirada i trasllat de l'escullera fins a la zona 
d'emmagatzematge

7 días vie 07/06/13

11 Fase 3: Recreixement del mur de coronació 48 días mié 19/06/13

12 Construcció bastides 11 días mié 19/06/13

13 Reparació i preparació del mur de coronació 3 días jue 04/07/13

14 Perforació i anclament de les barres d'hacer 3 días mar 09/07/13

15 Aplicació resina 4 días vie 12/07/13

16 Construcció d'encofrats 10 días jue 18/07/13

17 Formigonat 15 días jue 18/07/13

18 Desenconfrat 5 días lun 19/08/13

19 Fase 4: Reblert de l'escullera 68 días lun 03/06/13

20 Trasllat i col·locació de l'escullera de l'espatller 8 días lun 26/08/13

21 Trasllat i col·locació de l'escullera a la barcassa 8 días lun 03/06/13

22 Fase 5: Ampliació de la berma 27 días lun 03/06/13

23 Comprovació del fons marí 2 días lun 03/06/13

24 Dragat 15 días mié 05/06/13

25 Abocament de l'escullera al fons marí 9 días mié 26/06/13

26 Comprovació de la nova capa d'ecullera 1 día mar 09/07/13

27 Fase 6: Restabliment dels serveis 6 días jue 05/09/13

28 Desmuntatge dels elements de l'obra (balles, casetes, etc.) 2 días jue 05/09/13

29 Sanejament I neteja de la zona 1 día lun 09/09/13

30 Reparació de qualsevol desperfecte ocasionat 2 días mar 10/09/13

31 Rehabilitació de les conexions de servei 1 día jue 12/09/13
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1. Memòria 

1.1. Objectiu de l’estudi de seguretat en l’obra 

Aquest annex de Seguretat i Salut estableix, per a la fase de construcció de les 

obres, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties 

professionals i derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment. 

Així mateix s'estableixen les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar per als 

treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per tal de dur 

a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, 

facilitant el seu desenvolupament, sota control de la Direcció Facultativa, d'acord 

amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'implanta 

l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el treball en 

qualsevol obra, pública o privada, en la qual es realitzen treballs de construcció o 

enginyeria civil, en el cas que es donin alguns dels supòsits següents: 

a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o 

superior a 75 milions de pessetes (450.759,08 €). 

b) Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en 

algun moment a més de 20 treballadors simultàniament. 

c) Que el volum de mà d'obra estimada entenent per tal la suma dels dies de 

treball total dels treballadors en l'obra, sigui superior a 500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Amb l'elaboració d'aquest document de Seguretat i la seva aplicació, es pretenen 

aconseguir els següents objectius: 

- Conèixer el projecte a construir, la tecnologia, els mètodes de treball i 

l'organització previstes per a la realització de les obres així com l'entorn, 

condicions físiques i climatologia del lloc on s'ha de realitzar l'obra, per tal de 

poder identificar i analitzar els possibles riscos de seguretat i salut en el 

treball. 

- Analitzar totes les unitats d'obra contingudes al projecte a construir. 

- Identificar els riscos evitables proposant les mesures per aconseguir-ho, 

relacionar aquells que no es puguin evitar especificant les mesures 

preventives i de protecció adequades per controlar-los i reduir-los, així com, 

descriure els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar. 

- Dissenyar i proposar les línies preventives a posar en pràctica després de la 

presa de decisions, com a conseqüència de la tecnologia que s'utilitzarà, és a 
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dir, la protecció col·lectiva, equips de protecció individual i normes de 

conducta segura a implantar durant tot el període que duri la construcció. 

- Valorar adequadament els costos de la prevenció i incloure els plànols 

necessaris per a l'adequada comprensió de les mesures encaminades a 

preveure els riscos laborals. 

- Servir de base per a l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut per part del 

contractista. 

- Divulgar la prevenció projectada per aquesta obra. 

- Definir les actuacions a seguir en el cas que fracassi la prevenció prevista i es 

produeixi un accident, de manera, que l'assistència a l'accidentat sigui 

l'adequada al seu cas concret i aplicada amb la major celeritat i atenció 

possibles. 

- Establir unes normes d'actuació basades en l'estudi de les característiques 

pròpies de l'obra encaminades a eliminar els riscos tècnics derivats dels 

treballs que s'han de realitzar i de les actuacions humanes perilloses, per tal 

de reduir accidents i conseqüències. 

- Crear l'organització necessària i dictar les normes particulars que facin 

aplicable a la pràctica les disposicions legals de caràcter general existents en 

matèria de Seguretat i Salut en el treball. 

 

1.2. Tipus d’obra i situació 

Les obres que comprèn el present projecte son les necessàries per a la execució del 

“Projecte de remodelació del Port de Llançà”. 

Les obres projectades es realitzen a la població de Llançà, de la província de 

Girona, concretament a la comarca de l’Alt Empordà. Dins el port s'actua al dic 

d'abric, tant en aigües abrigades com a obertes. 

En els plànols de situació i batimetria es reflecteix l'entorn terrestre i el fons marí 

sobre els quals es recolza el port.  

A la figura 1 es mostra la situació general del Port de Llançà i la posició del dic 

d'abric dins del port. 
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Figura 1. Situació general de les obres 

 

1.3.  Centres assistencials més pròxims 

Els centres sanitaris més pròxims al port, són el CAP de Llançà i l’Hospital de 

Figueres. En la Figura 2 es mostra la localització d’aquests centres. 

 

Figura 2. Situació dels dos principals centres de la zona 

Dic 

exterior 
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La direcció i el telèfon dels dos centres anteriors és el següent: 

 Hospital de Figueres 

Adreça: Ronda Rector Arolas, s/n 

Telèfon: 972 50 14 00 

 CAP (Centre d’Atenció Primària) de Llançà 

Adreça: c/Dolors Falcó, 16 

Telèfon: 972 12 20 10 

La distància entre el CAP i el Port de Llançà és 1.5 Km i d’uns 5 minuts, en canvi, la 

distància entre el port i l’Hospital és de 24 Km i d’uns 25 minuts. 

Altres telèfons d’interès: 

 Creu Roja 

Adreça: c/La selva, 17, 2n 

Telèfon: 629708071 

 Policia local 

Adreça: La Selva, 17-19 

Telèfon: 972 38 13 13 

 Mossos d’Esquadra 

Telèfon: 112 

 Bombers 

Adreça: Carrer Vuit de Març, s/n 

Telèfon: 972 38 06 20 / 112 

 

1.4.  Descripció global de la solució adoptada 

La solució adoptada es basa en l’augment del francbord en 2.1 m fins als 10 m de 

cota respecte el nivell mig del mar, i amb un augment de la berma de 3.2 m fins als 

13.2 m d’ample, tot això al llarg de 172.03 m de llarg. 

A grans trets, és realitzaran aquests quatre principals processos : 
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 Retirada de part de l’escullera que està situada a la zona més propera del 

mur de coronació. 

 Reconstrucció del mur de coronació al llarg de 172.03 m. 

 Reposició de l’escullera extreta i ampliació d’aquesta. 

 Ampliació de la berma. 

 

1.5.  Pressupost de l’obra 

El pressupost per a l'execució material de les obres previstes en el present Projecte 

Constructiu és de 1.955.949,77€, xifra que no inclou el 21% d'IVA, ni el benefici 

industrial ni les despeses generals. El cost del present Estudi de Seguretat i Salut és 

de 50.987,53 €.  

El pressupost de l'obra queda detallat en el Document nº 3 del present projecte. 

 

1.6.  Termini d’execució de l’obra 

L’execució de l’obra està prevista, d’acord amb l’establert en la Memòria del 
present Projecte Constructiu, en un termini de 76 dies laborals. 

 

1.7.  Nombre màxim de treballadors a l’obra 

Atès el pla d’obra considerat per a l’execució de les obres previstes en el present 
Projecte Constructiu, s’estableix que la màxima quantitat de treballadors que hi 
haurà a l’obra és de 15 treballadors.  

 

1.8.  Interferències i serveis afectats 

Els elements que poden estar més afectats per l’obra són els següents: 

 S’evitarà l’afectació al tràfic de vaixells. 

 Ocupació del pàrquing pròxim a la zona del Mirador del Castellar ja que serà 

la zona d’emmagatzematge de l’escullera i de la maquinària. 

 Afectació del tràfic a la zona del port a causa del tràfec de camions i 

maquinària especialitzada. Per tant es pot veure restringit el pas als cotxes 

per tal d’accedir al Club Nàutic de Llançà i a la Confraria de pescadors del 

Port de Llançà. 
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1.9.  Unitats constructives que composen l’obra 

Totes les obres esmentades estan degudament detallades en la localització, 

dimensions, característiques i especificacions dels diferents documents que 

integren aquest projecte. 

 Obres terrestres: 

 Replantejaments. 

 Formigonat en massa i encofrat dels blocs que composen el mur de 

coronació 

 Càrrega, transport i descàrrega de materials. 

 Transport i abocament de esculleres. 

 Obres marítimes: 

 Replantejaments. 

 Transport i abocament d’esculleres a la barcassa. 

 Abocament d'esculleres en zona de la berma. 

2. Maquinària i equips auxiliars  

2.1.  Maquinària prevista 

Durant l’execució del següent projecte, està previst usar la següent maquinària: 

 Gànguil o pontó. 

 Draga i embarcacions auxiliars. 

 Retroexcavadora amb martell trencador. 

 Retroexcavadora mixta. 

 Pala carregadora. 

 Motobolquet. 

 Camió de transport. 

 Camió grua. 

 Grua mòbil autopropulsada o grua eruga. 

 Camió formigonera. 
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 Vibradors elèctrics. 

 Corrons vibrants autopropulsats. 

 Grups electrògens. 

 Compressor. 

 Martells pneumàtics. 

 Equip d'oxitall. 

 Pistola fixa-claus. 

 Tisora de ferralla. 

 Llança d’aigua mecànica. 

 

2.2.  Equips auxiliars previstos 

Es preveuen els següents equips auxiliars durant l’execució de l’obra: 

 Bastides. 

 Encofrats metàl·lics i de fusta. 

 Escales de mà. 

 Puntals. 

 Cables, cadenes, eslingues i aparells d'hissat. 

 Cubilot. 

3. Riscos laborals 

3.1.  Riscos generals professionals 

3.1.1. En obres marítimes 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Caigudes d’operaris al mar. 

 Treballs de submarinisme. 

 Caigudes d’elements suspesos. 

 Sorolls. 
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 Cops amb objectes i eines. 

 Cossos estranys als ulls. 

 Arrossegament de persones per temporal. 

 Enfonsament i bolcament de les embarcacions. 

 Ruptura dels amarres de les embarcacions. 

 

3.1.2. En obres terrestres 

 Circulació de camions. 

 Esllavissada de material de la cullera, pala o camió. 

 Caigudes de persones. 

 Pols. 

 Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions. 

 Sorolls. 

 Cremades. 

 

3.2.  Riscos deguts a unitats constructives 

3.2.1. Riscos en abocament d’esculleres per mar 

 Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguil, 

draga o qualsevol altra embarcació. 

 Caiguda de persones a l’aigua. 

 Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 

 Riscos propis de bussos. 

 Interferències amb d’altres embarcacions. 

 Projeccions al descarregar sobre embarcacions des del carregador. 

 Ruptura d’amarres d’embarcacions. 
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3.2.2. Riscos en càrregues d’esculleres en gànguils 

 Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop 

del calaix dels camions al bascular la càrrega. 

 Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions 

durant les seves maniobres. 

 Descàrregues elèctriques per anomalies o connexions dolentes del servei de 

l’enllumenat. 

 Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de 

topalls adequats a les proximitats de la vora del dic. 

 Bolcada de camions. 

 Col·lisió i bolcada de vehicles. 

 Col·lisions per circulació en zones de poca visibilitat en zones de treball. 

 Caiguda de càrregues suspeses per deficient subjecció o trencament dels 

elements d'hissat. 

 Accidents per interferències de caixes de camió, grues o altres elements 

mòbils amb línies elèctriques o passos inferiors. 

 Causes atmosfèriques desfavorables. 

 Caigudes de material dels camions. 

 Caigudes de persones al mateix o diferent nivell. 

 Caigudes sobre cobertes d'altres embarcacions. 

 Pols. 

 Soroll. 

 Punxades i cops contra obstacles. 

 Petjades sobre objectes punxants. 

 

3.2.3. Riscos en l’abocament d’esculleres per terra 

 Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop 

del calaix dels camions al bascular la càrrega. 
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 Atropellaments del personal, per col·locar-se en el radi d’acció dels camions 

durant les seves maniobres. 

 Descàrregues elèctriques per anomalies o connexions dolentes del servei de 

l’enllumenat. 

 Caigudes de camions a l’aigua per falses maniobres o per no disposar de 

topalls adequats a les proximitats de la vora del dic. 

 Bolcada de camions. 

 Col·lisió i bolcada de vehicles. 

 Col·lisions per circulació en zones de poca visibilitat en zones de treball. 

 Caigudes de material dels camions. 

 Caigudes de persones al mateix o diferent nivell. 

 Pols. 

 Soroll. 

 Punxades i cops contra obstacles. 

 Petjades sobre objectes punxants. 

 

3.2.4. Riscos en encofrats i formigonats 

 Riscos derivats del maneig d’encofrats i formigonats. 

 Riscos derivats del formigonat amb cubilot (cops, atrapades). 

 Caigudes d’alçada. 

 Èczemes, causticitats per ciment i formigó. 

 Propis de la instal·lació de fabricació de formigó. 

 Projeccions de formigó durant l’abocament. 

 Atrapaments. 

 Sorolls, vibracions i cops. 
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3.2.5. Riscos durant el dragat amb mitjans marítims 

 Enfonsament o bolcada durant la càrrega i en navegació, del gànguil, draga, 

pontona o qualsevol altra embarcació auxiliar. 

 Caiguda en les cobertes de les embarcacions. 

 Trencament d'amarratges d'embarcacions. 

 Caiguda de persones i objectes en les cobertes d'embarcacions al mateix 

nivell o a diferent nivell. 

 Interferències amb altres embarcacions. 

 Ofegament de persones per caigudes al mar. 

 Pròpies de bussos o submarinistes. 

 Atropellaments i col·lisions deguts a maquinària. 

 Despreniments de terreny, per filtracions, sobrecàrregues, vibracions ... 

 Caigudes de materials o eines. 

 Contusions amb eines. 

 Riscos d'electrocució i/o cremades per interferències amb serveis elèctrics. 

 

3.2.6. Riscos elèctrics 

 Contacte amb línies elèctriques. 

 Caiguda de persones. 

 Talls i cops per us de material manual. 

 Caiguda de materials. 

 A les marquesines i instal·lacions elèctriques de l’obra. 

 

3.2.7. Riscos dels treballs amb soldadura 

 Derivacions de les radiacions d’arc voltaic. 

 Contacte elèctric directe. 

 Contacte elèctric indirecte. 
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 Inhalació de vapors despresos en la fusió d’elèctrodes. 

 Projeccions al ulls (picat del cordó de soldadura). 

 

3.2.8. Riscos amb treball de tall amb flama de gas 

 Explosió. 

 Projeccions. 

 Cremades. 

 Ferides als ulls per cossos estranys. 

 Incendis. 

 Inhalació de vapors despresos en la fusió dels elèctrodes. 

 

3.2.9. Riscos d’incendis 

 A magatzems i oficines. 

 Vehicles. 

 Instal·lacions elèctriques. 

 Encofrats o apilament de fusta. 

 A dipòsits de combustible. 

 

3.3. Riscos originats per instal·lacions alienes a l'obra 

Riscos, fonamentalment, d'electrocució, cremades, asfíxia per la possible 

interferència amb serveis existents que en la fase d'execució de les obres no 

afecten i que temporalment es consideren alienes o susceptibles d'interferir en 

l'obra. 

 

3.4. Riscos de danys a tercers 

 Riscos d'atropellaments, caigudes al mateix o diferent nivell, projeccions de 

partícules i xocs de vehicles, produïts per la possible interferència en l’obra 

entre vehicles i persones alienes a ella. 
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 Produïts per circulació de vehicles d'obra per vies públiques. 

 Abordatges i col·lisions en el mar. 

 Existència de banyistes, vaixells i curiosos en les proximitats de l'obra. 

 Sorolls, olors, pols i fum produïts per la maquinària d'obra. 

 

3.5.  Riscos deguts a maquinària i equips auxiliars previstos 

3.5.1. Maquinària 

 En draga o embarcacions auxiliars: 

 Caiguda de persones i objectes en les cobertes d'embarcacions al mateix 

o a diferent nivell. 

 Ofegament de persones per caigudes al mar. 

 Trencament d'amarratges d'embarcacions. 

 Projeccions d'objectes o partícules. 

 En martell trencador: 

 Bolcada de vehicle. 

 Cops i contusions. 

 Col·lisions i atropellaments. 

 Projeccions d'objectes o partícules. 

 En retroexcavadora mixta: 

 Bolcada del vehicle. 

 Cops i contusions. 

 Caiguda a diferent nivell per transportar persones al cassó. 

 Col·lisions i atropellaments. 

 En pala carregadora: 

 Bolcada del vehicle. 

 Cops i contusions. 

 Caiguda a diferent nivell per transportar persones al cassó. 
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 Col·lisions i atropellaments. 

 En motobolquet: 

 Bolcada del vehicle. 

 Cops i contusions. 

 Caiguda a diferent nivell per transportar persones al cassó. 

 Col·lisions i atropellaments. 

 Els derivats de la vibració durant la conducció. 

 Cops de maneta durant la posada en marxa. 

 En camió de transport: 

 Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 

 Atropellament de persones. 

 Atrapaments, en l'obertura o tancament de la caixa. 

 Els derivats de les operacions de manteniment. 

 Bolcada del camió. 

 Xoc amb altres vehicles. 

 En camió grua: 

 Caigudes a diferent nivell, en pujar o baixar de la cabina. 

 Atropellament de persones. 

 Cops per la càrrega. 

 Els derivats de les operacions de manteniment. 

 Bolcada del camió. 

 Xoc amb altres vehicles. 

 Desploms d'elements hissats 

 En grua mòbil autopropulsada: 

 Bolcada de la grua. 

 Atropellament de persones. 
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 Atrapaments. 

 Els derivats de les maniobres de manteniment. 

 Contactes amb línies elèctriques. 

 Caiguda de l'estructura de muntatge. 

 Caigudes en pujar o baixar de la màquina. 

 Caiguda de la càrrega suspesa. 

 Cops amb la càrrega suspesa. 

 En camió formigonera: 

 Col·lisions i atropellaments. 

 Cops amb la canaleta d'abocament del formigó. 

 Bolcada del vehicle. 

 En vibradors elèctrics: 

 Vibracions. 

 Contactes elèctrics. 

 Projecció de lletades. 

 En corrons vibrants autopropulsats: 

 Caigudes a diferent nivell en pujar i baixar de la màquina. 

 Atropellament de persones. 

 Derivats de les operacions de manteniment. 

 Bolcada de la màquina. 

 Xoc amb altres vehicles. 

 En grups electrògens: 

 Explosió en carregar combustible. 

 Contactes elèctrics. 

 En compressor: 

 Bolcades durant el transport. 
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 Cops per la descàrrega. 

 Soroll. 

 Trencament de la mànega de pressió. 

 Per emanació de gasos tòxics del tub d'escapament. 

 En martells pneumàtics: 

 Lesions per trencament de les barres o punters del trepant. 

 Lesions per trencament de les mànegues pneumàtiques. 

 Projecció d'objectes o partícules. 

 En martell de perforació: 

 Lesions per trencament de les barres o punters del trepant. 

 Lesions per trencament de les mànegues pneumàtiques. 

 Projecció d'objectes o partícules. 

 En trossejadora per fusta: 

 Talls en dits o mans. 

 Cops per rebuig o llançament de la peça a tallar contra l'operari. 

 En equip de oxitall: 

 Explosió. 

 Projeccions. 

 Cremades. 

 Derivats de la inhalació de fums tòxics despresos de la fusió. 

 Ferides als ulls per objectes estranys. 

 En pistola fixa-claus: 

 Al nivell sonor del tret. 

 Tret accidental sobre persones. 

 Derivats de la manipulació dels cartutxos impulsors. 

 Projecció de partícules i claus. 
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 En tisora de ferralla: 

 Talls en dits i mans. 

 Cops o ferides per manipulació de la ferralla. 

 En llança d'aigua mecànica: 

 Talls en dits i mans. 

 Cops o ferides per manipulació de la llança. 

 Projecció d'aigua a pressió sobre parts vitals. 

 Derivades del trencament de conduccions a pressió. 

 Caigudes a l'aigua de persones. 

 Sorolls. 

 

3.5.2. Equips auxiliars 

 En bastides tubulars: 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Desplom de la bastida. 

 Caiguda d'objectes. 

 Atrapaments. 

 En encofrats metàl·lics i de fusta: 

 Caigudes a diferent nivell o a l'interior de l'encofrat. 

 Caiguda de les peces dels encofrats. 

 Caiguda d'objectes. 

 Atrapament entre juntes. 

 Cops durant el muntatge i desmuntatge de peces. 

 En escala de mà: 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Desplaçament per suport incorrecte. 
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 Bolcada lateral per suport irregular. 

 Caiguda d'objectes. 

 Trencament per defectes ocults. 

 Puntals 

 Caiguda des de l’altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 

 Caiguda des de l’altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 

 Caiguda des de l’altura dels puntals durant les maniobres de transport 

elevat. 

 Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 

 Atrapaments de dits (extensió i retracció). 

 Caiguda d’elements conformadors del puntal sobre els peus. 

 Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 

 Ruptura del puntal per fatiga del material. 

 Ruptura del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 

 Lliscament del puntal per falta de falcament o de clavasó. 

 Desplom d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 

 En cables, cadenes, eslingues i aparells d'hissat: 

 Caiguda del material per defectes dels elements d'hissat. 

 Caiguda del material per mal eslingat de la càrrega. 

 Cubilot: 

 Caiguda de la càrrega. 

 Atrapaments. 

4. Prevenció de riscos laborals 

En aquest apartat es detallaran tots els elements de prevenció dels riscos 

mencionats en l’apartat 3 d’aquest estudi de seguretat i salut. 

 

4.1. Proteccions individuals 

Les proteccions individuals per als treballadors seran les següents: 
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 Casc de seguretat homologat classe E-AT, per a tot el personal de l'obra, fins 

i tot els visitants. 

 Ulleres antipols per a treballs de perforació, instal·lació d'insistència, etc. 

 Ulleres contra impactes per posada en obra de formigó i treballs on es 

puguin projectar partícules (ús de radial, trepants, martells, etc.). 

 Ulleres de seguretat per oxitall. 

 Protectors acústics perquè treballadors amb martells pneumàtics, pròxims 

a compressors, ... 

 Mascareta antipartícules amb filtre recanviable, per treballs amb ambient 

polsegós. 

 Filtre per mascareta antipols. 

 Cinturó de seguretat en muntatge d'instal·lacions, pedrera i en aquells 

treballs d'altura que manquessin de protecció col · lectiva. 

 Cinturó de seguretat amortidor de caiguda. 

 Cinturó antivibratori per a treballadors amb martells pneumàtics i 

maquinistes. 

 Mono o bus de treball. 

 Impermeables per a casos de pluja o amb projecció d'aigua. 

 Guants dielèctrics. 

 Guants de goma fins. 

 Guants de neoprè per a la posada en obra del formigó, treballs de obra, etc. 

 Guants d'ús general per maneig de materials agressius mecànicament 

(Càrregues i descàrregues, manipulació de peces prefabricades i tubs, ...). 

 Botes d'aigua per posades en obra de formigó i treballs en zones humides o 

mullades. 

 Botes de seguretat homologades classe III, per a tot el personal de l'obra, 

inclòs subcontractes. 

 Botes aïllants d'electricitat per als electricistes. 

 Equip subaquàtic. 

 Armilles reflectants per senyalitzadors i treballadors en vies de trànsit. 
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 Armilles salvavides per a tot el personal que treballa en embarcacions i en 

parts de l'obra amb risc de caiguda a l'aigua. 

 Anell salvavides amb llum reglamentària en embarcacions, artefactes 

flotants i zones de treball a la vora del mar. 

 

4.2.  Proteccions col·lectives 

En el seu conjunt són les més importants i s'empren d'acord a les diferents unitats 

o treballs a executar. 

També s'hi poden distingir dos tipus de proteccions: 

 De protecció general: que estaran presents durant tota l'execució de la obra. 

 De protecció específica: s'empraran només per a determinats treballs. 

A continuació es procedeix al seu comentari detallat. 

 

4.2.1. Tancaments o delimitacions de pas 

Al marge de les baranes provisionals que s’hagin de posar per a la realització de les 

diferents unitats d'obra, caldrà atendre de manera general a: 

 Tots els murs que en zona d'accés a persones quedin a una alçada inferior a 

90 cm i presentin riscos de caiguda d'altura de 2 o més metres, es 

complementaran mitjançant baranes. 

 L'accés al moll de descàrrega per al gànguil ha de disposar de dispositius de 

senyalització del lloc d'abocament. 

 

4.2.2. Senyalització 

La senyalització té una utilització general en tota l'obra i la correcta utilització de 

aquests senyals i el compliment de les seves indicacions evitaran les situacions 

perilloses i nombrosos accidents. 

La senyalització complirà amb el Reial Decret 1403/1986 del 9 de maig. 

 Senyals de prohibició. 

 Senyals d'obligació. 

 Senyals d'advertència. 
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 Senyals de salvament. 

 

4.2.3. Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica complirà el que estableixen els reglaments d'Alta i Baixa 

tensió, i altres resolucions complementàries del Ministeri d'Indústria, així com la 

norma de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, i en especial el 

capítol 6, capítols 51, 52, 59 i 60. 

Els quadres de distribució estaran formats per armaris metàl·lics normalitzats, 

amb placa de muntatge al fons, fàcilment accessible des de l'exterior. Disposaran 

d'una porta amb un pany de relliscada amb clau de triangle, i amb possibilitat de 

posar cadenat. A més comptaran amb: 

 Seleccionador de tall automàtic. 

 Presa de terra. 

 Interruptor diferencial. 

L'interruptor diferencial serà de mitja sensibilitat, és a dir, de 300 mA, en cas de 

que totes les màquines i aparells estiguin posats a terra, i els valors de les 

resistències d'aquestes no sobrepassen els 20 Ohms. 

Per a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits disposaran de fusibles o 

interruptors automàtics del tipus magneto-tèrmic. 

En cas d'utilització de màquines portàtils en zones de gran humitat, es comptarà 

amb transformadors d'intensitat a 24V i es treballarà amb aquesta tensió de 

seguretat. 

 

4.2.4. Mesures de seguretat en instal·lacions elèctriques 

Com a normes generals d'actuació amb aquestes instal·lacions s'han d'observar les 

següents: 

 Els borns, tant de quadres com de màquines, estaran protegits amb material 

aïllant. 

 Els cables d'alimentació a màquines i eines tindran cobertes protectores, 

que seran del tipus antihumitat i no han d'estar en contacte amb el sòl en 

zones de trànsit. 
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 Està totalment prohibit la utilització de les puntes nues dels cables, com 

clavilles d'endoll mascle. En els magatzems d'obra es disposarà de recanvis. 

 Totes les línies elèctriques queden sense tensió al donar per finalitzat el 

treball, mitjançant el tall del seccionador general. 

 La revisió periòdica de totes les instal·lacions és condició imprescindible. Es 

realitzarà amb la major escrupolositat per personal especialitzat. 

 S'assenyalarà mitjançant cartells, el perill de risc elèctric així com el 

moment en què s'estan efectuant treballs de conservació. 

 

4.2.5. Mesures de seguretat contra el foc 

 Designació d'un equip especialment ensinistrat en el maneig d'aquests 

medis d'extinció. 

 Es tallarà el corrent des del quadre general, en previsió de curtcircuits, una 

vegada finalitzada la jornada laboral. 

 Es prohibirà fumar a les zones de treball on existeixi un perill evident de 

incendi, a causa dels materials que s'utilitzen. 

 Es prohibirà el pas a persones alienes a l'obra. 

 

4.2.6. Il·luminació 

 Els treballs es realitzaran amb bona il·luminació. En cas d'haver de realitzar 

treballs en hores nocturnes, s'utilitzarà il·luminació artificial amb valors de 

intensitat de 50 a 100 lux. 

 

4.2.7. Marines 

 Protecció en vaixells a base de cables d'acer com baranes, als quals s’haurà 

d’enganxar el mosquetó de l'arnès de seguretat perquè en cas de caiguda a 

l'aigua sigui fàcil rescatar l'home caigut. 

 És obligatori que cada persona que pugi a una embarcació o mitjà flotant 

hagi de portar posat l'arnès de seguretat i el salvavides. 

 Boies d'acotació d’ús de treballs. 

 Es disposarà constantment d'una embarcació auxiliar. 
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4.3.  Prevenció de riscos i proteccions col·lectives en unitats constructives 

4.3.1. Obres de col·locació d'esculleres i blocs 

 Prevenció dels riscos i mesures de seguretat i salut: 

 Abans d'iniciar les maniobres de connexió dels elements prefabricats 

als aparells d'hissat s'assegurarà que els gats estabilitzadors estan 

correctament situats i les rodes inmobilitzadores funcionen 

correctament. 

 Les maniobres seran dirigides per personal especialista. 

 Els ganxos de la grua estaran dotats de pestell de seguretat. 

 Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel 

fabricant. 

 Les eslingues utilitzades per l'hissa’t dels prefabricats en cap moment 

hauran de treballar amb angles superiors a noranta graus, o a més de 

complir l'especificat per a elles en l'apartat de equips auxiliars. 

 La càrrega s’haurà de subjectar bé i estar ben centrada. 

 En tot moment el gruista ha de tenir a la vista la càrrega suspesa. 

 No es realitzaran en cap moment estirades esbiaixades de les càrregues 

en suspensió. 

 El camió grua se situarà sempre en terrenys estables i segurs. 

 Abans d'iniciar l'hissa’t de la càrrega s'ha de cerciorar que la ploma o 

braç de la grua té la longitud adequada. 

 Es suspendrà l'operació de col·locació quan el vent regnant pugui posar 

en perill els treballadors. 

 No es romandrà sota el radi d'acció de càrregues suspeses. S'acotaran 

les zones específiques. 

 Proteccions individuals: 

 Casc de polietilè. 

 Cinturó de seguretat. 

 Guant anti-tall. 

 Botes de seguretat amb puntera reforçada. 
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 Granotes de treball. 

 

4.3.2. Col·locació d'encofrats 

 Prevenció dels riscos i mesures de seguretat i salut: 

 Abans d'iniciar les maniobres de connexió dels elements prefabricats 

d'encofrat als aparells d'hissat s'assegurarà que els gats estabilitzadors 

estan correctament situats i les rodes immobilitzades. 

 Les maniobres seran realitzades per personal especialista. 

 Els ganxos de la grua estaran dotats de pestell de seguretat. 

 No s'ha de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel 

fabricant. 

 Les eslingues utilitzades per l'hissa’t dels encofrats en cap moment 

hauran de treballar amb angles superiors a noranta graus, a més de 

complir l'especificat per a elles en l'apartat de equips auxiliars. 

 La càrrega s’haurà de subjectar bé i estar ben centrada. 

 En tot moment el gruista ha de tenir la càrrega a la vista. 

 No es realitzaran en cap moment estirades esbiaixades de les càrregues 

de suspensió. 

 El camió grua es situarà sempre en terrenys segurs i estables. 

 Abans d'iniciar l'hissa’t de la càrrega s'ha de cerciorar que la ploma o 

braç de la grua té la longitud adequada. 

 Es suspendrà l'operació de col·locació quan el vent regnant pugui posar 

en perill els treballadors. 

 No es romandrà sota el radi d'acció de les càrregues suspeses. 

 S'acotaran les zones específiques. 

 En els encofrats submergits, el bus revisarà la possible existència de 

forats, esquerdes o altres vies de fuga de material. 

 Amb anterioritat a l'abocament del formigó en els motlles o en els 

recintes d'encofrat es revisarà la correcta fixació d'aquests i el seu estat 

per prevenir trencaments, rebentades o vessaments innecessaris o 

perillosos. 
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 En cas de col·locació en la seva ubicació definitiva mitjançant el sistema 

d’encallada de l'estructura sencera, transport a la seva ubicació 

definitiva i enfonsat controlat fins a la seva posició, s'ha de fer en 

presència de personal tècnic, així com en la presència de bussos que 

asseguraran que la maniobra de enfonsat es realitza correctament. 

 Proteccions individuals: 

 Casc de polietilè. 

 Cinturó de seguretat. 

 Guants anti-tall. 

 Botes de seguretat amb puntera reforçada. 

 Granotes de treball. 

 Ulleres, davantal de cuir, polaines i guants en el tall de soldadura. 

 Pantalla o elm de soldador. 

 Armilla salvavides. 

 Equip de submarinista 

 

4.3.3. Formigonat per abocament directe 

 Prevenció dels riscos i mesures de seguretat: 

 Abans de començar l'abocament del formigó directament amb el camió 

formigonera, s'instal·laran forts topalls al lloc on hagi de quedar situat 

el camió; és convenient no estacionar-lo en rampes de pendent moderat 

o fort. 

 Els operaris mai es situaran darrere dels vehicles en maniobres de 

marxa enrere, que d'altra banda sempre es dirigiran des de fora del 

vehicle. Tampoc es situaran en el lloc de formigonat fins que el camió 

formigonera no estigui situat en posició d'abocament. 

 Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 

metres, com a norma general, de la vora de l'excavació. 

 Per al formigonat de volums de profunditat superior a 1 metres 

s'instal·laran proteccions en la seva vora (baranes, xarxes, ...) per 

impedir la caiguda de persones. 
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 En tots els casos els vibradors estaran proveïts de presa de terra. 

 Proteccions individuals: 

 Casc de seguretat. 

 Guants per manipulació d'objectes. 

 Guants de goma. 

 Calçat impermeable a l'aigua i a la humitat. 

 Bus de treball. 

 Ulleres de seguretat. 

 

4.3.4. Formigonat amb cubilot 

 Prevenció dels riscos i mesures de seguretat: 

 No es carregarà la galleda per sobre de la càrrega màxima admissible de  

la grua. Es senyalitzarà expressament el nivell d'ompliment equivalent 

al pes màxim. 

 Es prohibeix rigorosament a cap persona romandre sota les càrregues 

suspeses per les grues. 

 S'obligarà als operaris en contacte amb els cubilots de l'ús de guants 

protectors. 

 Els cubilots es guiaran mitjançant cordes que impedeixin cops o 

desequilibris a les persones. 

 Pel formigonat de volums amb una profunditat superior a 1 metre 

s'instal·laran proteccions en la seva vora (baranes, xarxes, etc.) per 

impedir la caiguda de persones. 

 En tots els casos els vibradors estaran proveïts d’una presa de terra. 

 Proteccions individuals: 

 Casc de seguretat. 

 Guants per manipulació d'objectes. 

 Guants de goma. 

 Calçat impermeable a l'aigua i a la humitat. 
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 Bus de treball. 

 Ulleres de seguretat. 

 Cinturó de seguretat. 

 

4.3.5. Abocaments i compactació 

 Prevenció dels riscos i mesures de seguretat i salut: 

 Es delimitaran les zones de treball per evitar que hi hagi mes personal 

de l'estrictament necessari. 

 Es mantindran les proteccions, passarel·les i senyalització en els punt  

en què hi hagi desnivell per evitar caigudes del personal. 

 No es permetrà la presència de persones sota el radi d'acció de les 

màquines. 

 Els conductors dels corrons vibrants seran operaris de provada 

destresa en el maneig d'aquestes màquines en prevenció de riscos per 

imperícia. 

 Es regarà amb la freqüència necessària per evitar la formació de pols. 

 

4.3.6. Dragatge de materials 

 Prevenció dels riscos i mesures de seguretat i salut: 

 Es delimitaran les zones marines de treball mitjançant la senyalització 

visible nocturna i diürna pertinent per evitar la invasió de la mateixa 

per embarcacions alienes a l'obra i usuaris de les platges annexes. 

 Els pilots de les embarcacions i de la maquinària pròpia (dragues, 

gànguils, ...) seran operaris de titulació acreditada i destresa provada en 

el maneig d'aquests aparells. 

 Es vigilarà constantment per operaris des de terra i per embarcacions, 

la inexistència de persones, animals i obstacles a l'àrea de treball (zones 

d'extracció i abocament) durant les fases d'execució del mateix. 

 Es vigilarà constantment la classe i contingut del material extret, bé en 

el seu abocament o a la sortida de les canonades de impulsió. 
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 S'alertarà immediatament sobre la presència entre el material extret de 

restes arqueològiques, humanes o altres elements que puguin revestir 

valor o risc. 

 Es seguiran les normes de seguretat i precaucions pròpies del treball a 

bord d'embarcacions o plataformes marines pel que fa als riscos de 

cops o caigudes a l'aigua d'operaris. 

 Proteccions individuals: 

 Casc de seguretat. 

 Guants per manipulació de material. 

 Ulleres de seguretat. 

 Bus de treball. 

 Calçat impermeable a l'aigua i a la humitat. 

 Protector auditiu. 

 Equip de submarinista. 

 Armilla salvavides. 

 Cinturó de seguretat. 

 

4.3.7. Demolicions 

Aquest apartat fa referència a les obres de demolició de murs d’espigó, paviments, 

parts submergides i emergides de molls, etc., que poguessin sorgir al llarg de 

l'execució dels treballs. 

 Prevenció dels riscos i mesures de seguretat i salut: 

 No es realitzaran treballs a més de 2 metres d'altura sense disposar de 

plataformes adequades amb les seves corresponents baranes. L'accés a 

les plataformes es realitzarà mitjançant escales auxiliars. És obligatori 

la utilització del cinturó de seguretat. 

 Es delimitarà la zona propera de treball per evitar l’accés de persones 

alienes a l'obra. 

 En els períodes d'activitat la limitació d’accés s'estendrà a tota persona 

aliena a la feina específica de demolició. 
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 Es reconeixerà, prèviament, l'estat de l'obra de fàbrica a demolir, 

analitzant l'existència d'esquerdes, elements solts i zones buides. 

 Es comprovarà el funcionament, previ a l'inici de l'activitat diària, de la 

maquinària de tipus pneumàtic (compressors, martells trencadors, 

etc.). 

 L'operari encarregat del martell trencador i d’altres instruments de 

demolició s'ha d'assegurar de la presència d'altres operaris en la seva 

proximitat i avisarà cada vegada que iniciï la seva activitat. 

 Es suspendrà l'operació davant el risc de caiguda o despreniment de 

restes d'obra de fàbrica o elements que per la seva mida, pes o forma 

fossin susceptibles de causar dany als operaris, a la maquinària o a les 

instal·lacions properes. 

 La maniobra de les retroexcavadores i d’altres vehicles de càrrega a les 

vores del moll es farà guardant un marge de seguretat de 2 metres fins 

al límit de la zona estructuralment sanejada. 

 L'àrea afectada pel gir del braç de la retroexcavadora estarà lliure de la 

presència d'operaris. 

 Sempre que un vehicle aturat iniciï un moviment, ho anunciarà amb un 

senyal acústic i / o visual. 

 Els productes de demolició s'evacuaran a abocador amb la major 

celeritat possible. Els romanents s'amuntegaran de manera estable a 

zones marginals de manera que no impedeixin la maniobra dels 

vehicles del tall i el pas d'operaris. 

 Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació i 

transport, amb especial atenció als sistemes de frenada, direcció, 

actuació hidràulica, i senyals visuals i acústiques. 

 Proteccions individuals: 

Durant tot el període d'activitat de les demolicions, el personal operari extremarà 

les mesures de protecció individual contra l'impacte de materials, la pols, el soroll i 

davant la circulació de maquinària rodant, utilitzant les següents proteccions: 

 Casc de seguretat. 

 Calçat de seguretat. 

 Protector auditiu. 

 Ulleres contra impactes i antipols. 
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 Guants anti-tall. 

 Cinturó anti-vibratori. 

 Bus de treball. 

 Armilla salvavides. 

 Cinturó de seguretat. 

 

4.3.8.  Instal·lació de serveis i elements auxiliars 

 Prevenció dels riscos i mesures de seguretat i salut: 

 Tot el personal disposarà dels elements de protecció personal exigits 

per la Contracta com ara: casc, calçat de seguretat, guants, ulleres i roba 

de treball adequada. 

 No es realitzaran treballs a més de 2 metres d'altura sense disposar de 

plataformes adequades amb les seves corresponents baranes. L'accés a 

les plataformes es realitzarà mitjançant escales auxiliars. És obligatori 

la utilització del cinturó de seguretat. 

 En el muntatge de peces servides amb grues no es deixaran anar del 

ganxo fins que no estigui garantida la seva estabilitat mitjançant el 

suport al sòl, fixació mitjançant cargols o grapes, etc. El desmuntatge no 

s'iniciarà mentre no estigui la peça a treure perfectament subjecta al 

ganxo de la grua. 

 S'evitarà romandre a la zona d'escombra’t de càrregues durant 

l’operació d'hissat de motors i elements auxiliars. 

 No s'ha d'utilitzar el dúmper sense autorització. Es desestimarà el seu 

ús si no té barres antiblocatge. 

 S'han de rebutjar els materials o eines que es trobin en mal estat. 

 No s'usaran eines elèctriques si les connexions no són segures (cables 

pelats o aïllaments deteriorats), comunicant aquesta anomalia al seu 

comandament immediat. 

 Es revisarà periòdicament que les masses dels aparells de soldadura 

elèctrica estan posades a terra i que tant les pinces com qualsevol altre 

element elèctric de l'aparell estan perfectament aïllats. 
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 La realització de treballs de soldadura o oxitall es realitzaran en llocs 

ventilats i s'evitarà que la flama o les espurnes incideixin en persones o 

materials, especialment si aquests són inflamables. Quan els treballs es 

realitzin en l'interior de recipients i canonades s’establirà una ventilació 

suplementària. 

 S’ha d'assegurar abans del seu ús que l'equip de soldadura 

oxiacetilènica està proveït de vàlvules antiretrocés i que les mànegues 

estan en bon estat. 

 S'utilitzaran carros per al transport de les ampolles d'oxigen i acetilè. 

L'emmagatzematge de les ampolles tant plenes com buides es realitzarà 

col·locades de peu i subjectes, en llocs en ombra, ventilats i allunyats 

del pas de maquinària. 

 Proteccions individuals: 

 Casc. 

 Botes de seguretat. 

 Ulleres antipartícules i antipols. 

 Cinturó de seguretat. 

 Mascaretes. 

 Guants de goma i cuir. 

 Roba de treball. 

 

4.3.9. Instal·lacions elèctriques 

Sistema de protecció contra contactes indirectes: 

Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de 

protecció escollit és el de posada a terra de les masses i dispositius de tall per 

intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

 Normes de prevenció tipus per als cables: 

 El calibre o secció del cablejat serà l’especificat en els plànols i d’acord 

amb la càrrega elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i 

il·luminació prevista. 
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 Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 

volts com a mínim i sense defectes apreciables (estrips, repèls i 

assimilables). No s’admetran trams defectuosos en aquest sentit. 

 La distribució des del quadre general i obra als quadres secundaris 

s’efectuarà mitjançant canalitzacions soterrades. 

 En cas d’efectuar-se l’estesa de cables i mànegues es realitzarà a una 

alçada mínima de 2 m en llocs per als vianants i de 5 m en els de 

vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

 L’estesa dels cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat 

anteriorment, s’efectuarà soterrat. Es senyalitzarà el “pas del cable” 

mitjançant un cobriment permanent de taulons per tal de protegir 

mitjançant repartiment de càrregues, i assenyalar l’existència del “pas 

elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima serà d’entre 40 i 

50 cm. El cable estarà a més protegit a l’interior d’un tub rígid, de 

fibrociment, o de plàstic rígid corbable en calent. 

 En cas d’haver d’efectuar empalmaments entre mànegues es tindrà en 

compte: 

o Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir-los al terra. 

o Els empalmaments provisionals entre mànegues s’executaran 

mitjançant connexions normalitzades estanques antihumitat. 

o Els empalmaments definitius s’executaran utilitzant caixes 

d’empalmaments normalitzats estancs de seguretat. 

 Normes de prevenció tipus per als interruptors: 

 S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

 Els interruptors s’instal·laran a l’interior de les caixes normalitzades, 

proveïdes de porta d’entrada amb pany de seguretat. 

 Les caixes d’interruptors tindran adherida sobre la seva porta un senyal 

normalitzat de “perill, electricitat”. 

 Les caixes d’interruptors es penjaran dels paràmetres verticals o de 

“peus rectes” estables. 

 Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics: 

 Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de 

seguretat (amb clau), segons norma UNE-20324. 
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 Malgrat ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la 

pluja mitjançant viseres eficaces com a protecció addicional. 

 Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

 Tindran adherit sobre la porta un senyal normalitzat de “perill, 

electricitat”. 

 Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paràmetres 

verticals o bé, a “peus rectes” ferms. 

 Tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades 

per a intempèrie, en número determinat segons el càlcul realitzat (grau 

de protecció recomanable IP.447). 

 Els quadres elèctrics d’aquesta obra estaran dotats d’enclavament 

elèctric d’obertura. 

 Normes de prevenció tipus per a les preses d’energia: 

 Les preses de corrent aniran proveïdes d’interruptors de tall omnipolar 

que permetin deixar-les sense tensió quan no hagin de ser utilitzades. 

 Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de 

distribució, mitjançant clavilles normalitzades blindades (protegides 

contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb 

enclavament. 

 Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, 

màquina o màquina-eina. 

 La tensió sempre estarà a la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per tal 

d’evitar els contactes elèctrics directes. 

 Les preses de corrent no seran accessibles sense l’ús d’estris especials o 

estaran incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau 

similar d’inaccessibilitat. 

 Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits: 

 Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de 

presa de corrent dels quadres de distribució, així com en les 

d’alimentació a les màquines, aparells i màquines-eina de funcionament 

elèctric, com ara queda reflectit a l’esquema unifilar. 

 Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors 

automàtics o magnetotèrmics. 
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 Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors 

diferencials. 

 Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents 

sensibilitats: 

o 300 mA (segons R.E.B.T.).-Alimentació a la màquina. 

o 30 mA (segons R.E.B.T.).- Alimentació a la maquinària com a 

millora del nivell de seguretat. 

o 30 mA per a les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no 

portàtil. 

o L’enllumenat portàtil s’alimentarà a 24 V mitjançant 

transformadors de seguretat, preferentment amb separació de 

circuits. 

 Normes de prevenció tipus per a les preses de terra: 

 La xarxa general de terra haurà d’ajustar-se a les especificacions 

detallades a la Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic 

per Baixa Tensió, així com tots aquells aspectes especificats en la 

Instrucció MIBT.023 per tal de què se’n pugui millorar la instal·lació. 

 En el cas d’haver de disposar d’un transformador a l’obra, aquest serà 

dotat d’una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les 

normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora a la zona. 

 Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de 

terra. 

 El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

 La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica a 

situar junt al quadre general, des del que es distribuirà a la totalitat dels 

receptors de la instal·lació. Quan la presa general de terra definitiva de 

l’edifici es realitzi, serà aquesta la que s’utilitzi per a la protecció de la 

instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

 El fil de presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors 

groc i verd. Es prohibeix expressament utilitzar-lo per a d’altres usos. 

Únicament podrà utilitzar-se conductor o cable de coure nu de 95 mm2 

de secció com a mínim en els trams soterrats horitzontalment i que 

seran considerats com a elèctrode artificial de la instal·lació. 

 La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació, 

incloses les unions a terra dels carrils per a l’estada o desplaçament de 

les grues. 
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 En el cas de què les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica 

de mitja o alta tensió mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa 

de terra, tant de la grua com dels seus carrils, haurà de ser 

elèctricament independent de la xarxa general de terra de la instal·lació 

elèctrica provisional d’obra. 

 Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble 

aïllament i els alimentats mitjançant transformador de separació de 

circuits acreixeran de conductor de protecció, per tal d’evitar la seva 

referenciació a terra. La resta de carcasses de motors o màquines es 

connectaran degudament a la xarxa general de terra. 

 Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma que el 

seu funcionament i eficàcia sigui el requerit per a la instal·lació. 

 La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc 

d’enfonsament de la pica (placa o conductor) aigua de forma periòdica. 

 El punt de connexió de la pica (placa o conductor) estarà protegit a 

l’interior d’una troneta practicable. 

 Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d’enllumenat: 

 Les masses dels receptors fixos d’enllumenat es connectaran a la xarxa 

general de terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els 

aparells d’enllumenat portàtils, excepte els utilitzats amb petites 

tensions, seran de tipus protegit contra els raigs d’aigua (grau de 

protecció recomanable IP.447). 

 L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les 

Ordenances de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de 

Seguretat i Higiene en el Treball. 

 La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “peus 

rectes” ferms. 

 L’energia elèctrica que s’ha de subministrar a les làmpades portàtils per 

a la il·luminació de talls entollats (o humits), s’evitarà a través d’un 

transformador de corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 

volts. 

 La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2 m, 

mesurats des de la superfície de suport dels operaris en el lloc de 

treball. 

 La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà 

encreuada per tal de disminuir ombres. 
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 Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant 

racons obscurs. 

 Normes de seguretat tipus, d’aplicació durant el manteniment i reparacions 

de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra: 

 El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i 

preferentment en possessió del carnet professional corresponent. 

 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en 

el moment en el que es detecti un error, moment en el que se’l declararà 

“fora de servei” mitjançant desconnexió elèctrica i es penjarà el rètol 

corresponent en el quadre de govern. 

 La màquina elèctrica serà revisada per personal especialista en cada 

tipus de màquina. 

 Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar 

una reparació es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, 

instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, en el que s’hi llegeixi: 

“NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”. 

 L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables només 

l’efectuaran els electricistes. 

 Proteccions individuals: 

 Botes aïllants d'electricitat. 

 Casc de polietilè. 

 Guants aïllants d'electricitat. 

 Granota de treball. 

 Banqueta o catifa aïllant. 

 Comprovadors de tensió. 

 Eines aïllants. 

 

4.4.  Previsió de riscos en instal·lacions alienes a l'obra 

Els riscos d'instal·lacions alienes vénen donats per la possible existència de 

serveis, especialment pel que fa a línies elèctriques aèries i soterrades, que durant 

un període de temps no es tocaran i quedaran a prop de la zona d'actuació. 
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Tota la normativa de seguretat que es detalla a continuació estarà supeditada a les 

instruccions generals i específiques que subministri per escrit la companyia 

propietària dels serveis interferits. Únicament es farien prevaler les exigències 

aquí indicades en cas que en algun apartat les seves exigències fossin inferiors a les 

presents. 

Les actuacions prèvies que hauran de realitzar són les següents: 

 Recopilació d'informació sobre les xarxes i línies elèctriques existents. 

 Identificació de la companyia, així com les característiques de la línia en la 

zona de treball: 

 Tensió. 

 Alçada de suports. 

 Distància mínima entre conductors i el terra. 

 En el cas que les distàncies més desfavorables entre la línia elèctrica i la 

zona de treball, la maquinària o els vehicles que passin per sota d'elles, 

siguin de menys de 5 metres tant en sentit vertical com en horitzontal, es 

realitzaran les gestions oportunes per aconseguir el corresponent descàrrec 

o desviament de línia. 

 En cas que no sigui possible el descàrrec o desviament de la línia, o en cas 

de que hi hagi dubtes raonables sobre el tall de tensió efectuat per la 

companyia (indefinició de començament i fi de la descarregada, absència de 

justificació documental sobre la forma de realització de la descarregada, 

etc.) es considerarà a tots els efectes que la línia segueixi en tensió. Per tant, 

s’ha de seguir el següent procediment: 

 Aïllar els conductors nus. L'aïllament només és possible per tensions 

fins a 1000 V. La col·locació i la retirada de l'aïllament s'ha de fer pel 

propietari de la línia. 

 Limitar el moviment de translació, de rotació i d'elevació de les 

màquines d'elevació o moviment de terres per dispositius de parada 

mecànics. 

 Limitar la zona de treball de les màquines d'elevació o moviment de 

terres, per barreres de protecció. 

o Les barreres de protecció són construccions formades generalment 

per encavallades verticals en les que el peu està sòlidament 

establert a terra i contraventades unides per travessers o taules. 



Treball Fi de Grau –Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Annex 7. Estudi de Seguretat i Salut  41 
 

o La dimensió dels elements de les barreres de protecció ha de ser 

determinada en funció de la força dels vents que bufen a la regió. 

o L'espai vital màxim entre els travessers o les taules no ha 

sobrepassar un metre. 

o En lloc de travessers o taules es poden utilitzar cables de retenció 

proveïts de cartrons de senyalització. Els cables han d'estar ben 

tensos. L'espai vertical entre els cables de retenció no ha de ser 

superior a 50 cm. 

o Entre els travessers, taules o cables es disposaran xarxes, de la qual, 

l’obertura de les malles no sobrepassi els 6 cm per evitar que els 

elements metàl·lics de bastides, màquines, etc. puguin penetrar a la 

zona perillosa. 

o Les barreres de protecció, cèrcols de protecció, cables de retenció i 

xarxes metàl·liques han de ser posades a terra d’acord amb les 

prescripcions. 

o Si les barreres de protecció són ara el pas de màquines o vehicles, 

es col·locaran barreres de protecció a cada costat de la línia aèria. 

o L'alçada de pas màxim ha de ser assenyalada per panells apropiats 

fixats a les perxes. 

 

4.5.  Prevenció de riscos a tercers 

Es realitzaran les delimitacions i senyalitzacions necessàries per minimitzar la 

possibilitat d'entrada de personal aliè. 

La delimitació / senyalització serà mitjançant: 

 Avisos al públic col·locats perfectament verticals i en consonància amb el 

seu missatge. 

 Banda d’acotament destinada a l'acotament i limitacions de rases, així com a 

la limitació i indicació de passos per a vianants i de vehicles. 

 Pals de suport per banda d’acotament, perfil cilíndric i os de plàstic rígid, 

color butà de 100 cm de longitud, amb una esquerda a la part superior del 

pal per rebre la banda de acotament. 

 Adhesius reflectors destinats per les senyalitzacions de tanques de 

acotament, panells d'abalisament, maquinària pesada, etc. 
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 Tanca plàstica tipus “masnet” de color taronja o metàl·lic de 2 metres 

d'altura per l’acotament i limitació de passos per a vianants i de vehicles, 

rases i com tanca de tancament. S'utilitzarà un o altre tipus en funció de la 

gravetat de la lesió que pugui presentar el risc que es cobreixi amb 

l'esmentat tancament. 

 Tots els desviaments, itineraris alternatius, estrenyiments de calçada, etc. 

que es puguin produir durant el transcurs de l'obra, es senyalitzaran segons 

la Norma de Carreteres 8.3-IC del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme 

de 31 agost 1987. 

 Per als treballs al mar s'instal·laran les balises necessàries per evitar 

interferències amb embarcacions alienes a l'obra. 

 

4.6. Prevenció de riscos per la utilització de la maquinària i dels equips 

4.6.1. Maquinària 

Previ a l'entrada de qualsevol tipus de maquinària en obra, s'exigirà la ITV 

corresponent al tipus de màquina o el certificat expedit per un taller autoritzat que 

demostri el correcte estat de seguretat de la màquina. 

Quant a les seves revisions i normes de seguretat per als treballs de manteniment, 

es contemplarà que disposa el seu llibre d'instruccions d'ús. 

 Gànguil o pontó: 

 S'extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega. 

 El capità de l'embarcació serà sempre una persona qualificada. 

 Draga o embarcacions auxiliars: 

 S'extremarà la vigilància en les operacions realitzades. 

 El capità de l'embarcació serà sempre una persona qualificada. 

 Martell trencador: 

 S'extremarà la vigilància en passar per terrenys irregulars o sense 

consistència. 

 El maquinista serà sempre una persona qualificada. 

 S'utilitzaran senyals acústics de marxa enrere. 

 Es vigilarà el bon funcionament de les llums. 
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 Retroexcavadora mixta: 

 Es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

 S'extremarà la cura en circular per terrenys irregulars o sense 

consistència. 

 Es prohibeix terminantment transportar persones al cassó. 

 El maquinista serà sempre una persona qualificada. 

 S'utilitzaran senyals acústics de marxa enrere. 

 Pala Carregadora: 

 Es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

 S'extremarà la cura en circular per terrenys irregulars o sense 

consistència. 

 Es prohibeix terminantment transportar persones al cassó. 

 El maquinista serà sempre una persona qualificada. 

 El maquinista no pot abandonar la màquina amb el motor en marxa. 

 El maquinista no pot abandonar la màquina amb el cassó hissa’t i sense 

recolzar en el terra. 

 S'utilitzaran senyals acústics de marxa enrere. 

 Es vigilarà el bon funcionament de les llums. 

 Motobolquet (dúmper): 

 Es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

 S'extremarà la vigilància en passar per terrenys irregulars o sense 

consistència. 

 Es prohibeix terminantment transportar persones al cassó. 

 Camió de transport: 

 Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 

 L'accés i circulació interna s'efectuarà pels llocs indicats, amb menció 

especial al compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització 

disposada. 
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 Abans d'iniciar les maniobres de descàrrega del material es verificarà 

que el fre de mà està posat i que no hi ha persones o maquinària 

darrere del camió. 

 Es col·locaran falques d'immobilització de les rodes. 

 L'ascens i descens de les caixes dels camions s'efectuarà mitjançant 

escaleta metàl·lica. 

 Camió grua: 

 Els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 

 Abans d'iniciar les maniobres amb la grua es col·locaran falques 

d'immobilització en les rodes a més d'haver instal · lat el fre de mà. 

 L'ascens i el descens de les caixes dels camions s'efectuarà mitjançant 

escaleta metàl·lica. 

 Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre talons 

de 9 cm de gruix per utilitzar-los com elements de repartiment. 

 Es prohibeix sobre passar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la 

grua en funció de la longitud en servei del braç. 

 Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de la 

grua. 

 El ganxo portarà les distàncies de seguretat a les canalitzacions aèries i 

subterrànies de serveis. 

 Grua mòbil autopropulsada: 

 Certificat d'inspecció realitzat per una ECA mitjançant un procediment 

que sigui conforme a les normes UNE relatives a grues mòbils i que 

sigui, com a mínim, similar al protocol ECA nombre PG-047. Aquest 

procediment inclourà els accessoris corresponents: plomí, eslingues, 

grillons, etc. 

 Llibre historial, per a cada grua, en què figuren, a més dels resultats de 

la inspecció de l'ECA, les revisions d'acord amb el article 103 punt 3 de 

la OGSHT. 

 Gràfic de càrregues i abastos en cabina, final de carrera de l'òrgan de 

aprehensió i indicador d'angle de la ploma. 
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 Bàscula de pesada en grues de més de 100 mT. Per grues a partir de 60 

mT l'exigència de bàscula queda a criteri del Cap d'Obra en funció del 

treball a desenvolupar. 

 Document acreditatiu que els conductors de les grues tenen la formació 

necessària, coneixent perfectament: 

o Les normes UNE 58-508-78 (utilització de grues mòbils) i 001 

(posats de comandament normalitzats). 

o La OGSHT en especial els capítols X (elevació i transport) i XIII 

(protecció personal). 

o Instruccions relatives a distàncies a línies elèctriques aèries d'AT 

contingudes en el Reglament de línies elèctriques aèries d'Alta 

Tensió. 

o Els gats estabilitzadors es recolzaran sobre terreny ferm o sobre 

taulers de 9 cm de gruix per utilitzar-los com elements de 

repartiment. 

o Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant 

de la grua en funció de la longitud en servei del braç. 

o Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de la 

grua. 

o No s'utilitzarà mai per al transport de persones. 

o No es realitzaran mai tirs oblics. 

o Quan el vent sigui superior a 80 km/h es suspendran les maniobres. 

o Es comprovaran periòdicament els elements d'hissat. 

o El ganxo portarà pestell de seguretat. 

o Es guardaran les distàncies de seguretat a les canalitzacions aèries i 

subterrànies de serveis. 

 Camió formigonera: 

 S'extremarà la cura en circular per terrenys irregulars o sense 

consistència. 

 S'utilitzaran senyals acústics de marxa enrere. 

 Es vigilarà el bon funcionament de les llums. 
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 Vibradors elèctrics: 

 Es connectaran al quadre de connexions amb interruptor diferencial de 

300 mA i amb presa de terra la resistència, que no serà superior d'acord 

amb la sensibilitat del diferencial a la que garanteixi una tensió màxima 

de 24 V. 

 Rodets vibrants autopropulsats: 

 La màquina estarà en perfecte estat de funcionament. 

 L'accés i circulació interna s'efectuarà pels llocs indicats, amb menció 

especial al compliment de les Normes de Circulació i a la senyalització 

disposada. 

 Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de la 

màquina. 

 S'utilitzaran senyals acústics de marxa enrere. 

 S'ha de comprovar el bon funcionament de les llums. 

 Es prohibeix terminantment transportar persones a la màquina. 

 Grups electrògens: 

 El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre 

punts. 

 En reposar combustible estarà sempre parat i amb les claus de contacte 

retirades. 

 Les carcasses protectores estaran tancades. 

 Es connectaran al quadre de connexions amb interruptor diferencial de 

300 mA i amb presa de terra la resistència, que no serà superior d'acord 

amb la sensibilitat del diferencial a la que garanteixi una tensió màxima 

de 24 V. 

 Compressors: 

 El transport en suspensió es realitzarà mitjançant un eslingat a quatre 

punts. 

 El compressor quedarà en estació amb la llança d'arrossegament en 

posició horitzontal. 

 Les carcasses protectores estaran tancades. 
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 Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el 

motor aturat. 

 Les mànegues a utilitzar estaran en perfectes condicions d'ús, rebutjant 

les que s'observin deteriorades o esquerdades. 

 Els mecanismes de connexió estaran rebuts mitjançant ràcords de 

pressió. 

 Martells pneumàtics: 

 Es revisaran diàriament les mànegues i elements de subjecció. 

 Trossejadora per a fusta: 

 El dispositiu de posada en marxa ha d'estar situat a l'abast del  operari, 

però de tal manera que sigui impossible posar-se en marxa  

accidentalment. 

 El full de la serra serà d'excel·lent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i 

atapeïda perquè no es descentri ni es mogui durant el treball. 

 La fulla es protegirà per sota, lateralment amb dues mampares 

desmuntables. Sobre la taula es protegirà la part posterior amb un 

ganivet divisor i la part anterior amb un cobertor regulable. 

 Equip d'oxitall: 

 S'utilitzaran sempre vàlvules antiretrocés. 

 L'operari utilitzarà ulleres de protecció, davantal de cuir, maneguins i 

polaines. 

 Les vàlvules de les ampolles estaran protegides per la corresponent 

caperutxa. 

 No es barrejaran ampolles de diferents gasos. 

 Es controlarà l'estat de les mànegues per prevenir la fuga de gasos. 

 Pistola fixa-claus: 

 El personal serà especialista. 

 Utilitzarà a més de l'equip bàsic, protectors auditius i ulleres 

antiimpactes. 

 Tisora de ferralla: 
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 El personal operari serà especialista i dotat de guants de protecció. 

 La posició de descans serà la de fulles tancades. 

 Llança d'aigua: 

 El personal serà especialista. 

 Es controlarà l'estat i la connexió de les mànegues. 

 S'utilitzarà l'equip bàsic, armilla salvavides i ulleres antiimpactes. 

 

4.6.2. Equips auxiliars 

 Bastides: 

 Les bastides sempre s’arrossegaran per evitar els moviments 

indesitjables que puguin fer perdre l’equilibri als treballadors.  

 Abans de pujar a una plataforma bastimentada, s’haurà de revisar tota 

la seva estructura per evitar les situacions inestables. 

 Els trams verticals (mòduls o peus rectes) de les bastides es recolzaran 

sobre els taulons de repartiment de càrregues. 

 Els peus rectes de les bastides a les zones de terreny inclinat es 

complementaran mitjançant tacs o porcions de tauló, travades entre sí i 

rebudes al dorment de repartiment. 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm d’amplada i 

estaran fermament ancorades als suports, de tal forma que s’evitin els 

moviments per lliscament o bolcada. 

 Les plataformes de treball, independentment de l’alçada, tindran 

baranes perimetrals completes de 90 cm d’alçada, formades per 

passamans, barra o llistó intermedi i entornpeus. 

 Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació 

necessària per a la realització dels treballs. 

 Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes 

visibles, amb bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. 

Estaran nets, de tal forma que es puguin apreciar els defectes per l’ús i 

el seu cantell serà de 7 cm com a mínim. 

 Es prohibeix abandonar a les plataformes sobre de les bastides, 

materials o eines. Poden caure sobre les persones o fer-les ensopegar i 

caure al caminar sobre elles. 
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 Es prohibeix tirar runa directament des de les bastides. La runa es 

recollirà i es descarregarà de planta en planta, o bé s’abocarà a través 

de trombes. 

 Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les 

plataformes de les bastides. 

 La distància de separació d’una bastida i el parament vertical de treball 

no serà superior a 30 cm en prevenció de caigudes. 

 Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre les 

bastides, per evitar els accidents per caiguda. 

 Les bastides s’inspeccionaran diàriament pel Capatàs, Encarregat o 

Servei de Prevenció, abans de l’inici dels treballs, per prevenir errors o 

faltes de mesures de seguretat. 

 Els elements que denotin algun error tècnic o mal comportament es 

desmuntaran d’immediat per a la seva reparació (o substitució). 

 Bastides metàl·liques sobre rodes 

 Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de 

la seva formació mitjançant les abraçadores de subjecció contra 

basculaments. 

 Les plataformes de treball sobre les torretes amb rodes tindran 

l’amplada màxima (no inferior a 60 cm) que permeti l’estructura de la 

bastida, per tal de fer-les més segures i operatives. 

 Les torretes (o bastides), sobre rodes en aquesta obra, compliran 

sempre amb la següent expressió per tal de complir un coeficient 

d’estabilitat i, per consegüent, de seguretat, 

 

on, 

h és l’alçada de la plataforma de la torreta; 

l és l’amplada menor de la plataforma en planta. 

 A la base, a nivell de rodes, es muntaran dues barres en diagonal de 

seguretat per fer el conjunt indeformable i més estable. 

 Cada dues bases muntades en altura, s’instal·larà de forma alternativa 

(vistes en planta) una barra diagonal d’estabilitat. 

 Les plataformes de treball muntades sobre bastides amb rodes es 

limitaran a tot el seu contorn amb una baraneta sòlida de 90 cm 

d’alçada, formada per passamans, barra intermèdia i entornpeu. 
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 La torreta sobre rodes serà esbiaixada mitjançant barres a “punts forts 

de seguretat” en prevenció de moviments indesitjables durant els 

treballs, que puguin fer caure als treballadors. 

 Les càrregues s’hissaran fins a la plataforma de treball mitjançant 

corrioles muntades sobre forques tubulars subjectades mitjançant un 

mínim de dues brides a la bastida o torreta sobre rodes, en prevenció 

de bolcades de la càrrega (o del sistema). 

 Es prohibeix fer pastes directament sobre les plataformes de treball, en 

prevenció de superfícies relliscoses que puguin originar caigudes als 

treballadors. 

 Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de 

treball, en prevenció de sobrecàrregues que poguessin originar 

desequilibris o balanceigs. 

 Es prohibeix en aquesta obra treballar o quedar a menys de quatre 

metres de les plataformes de les bastides sobre rodes, en prevenció 

d’accidents. 

 Es prohibeix llançar directament runa des de les plataformes de les 

bastides sobre rodes.  

 Es prohibeix transportar persones o materials sobre les torretes, (o 

bastides), sobre rodes durant les maniobres de canvi de posició, en 

prevenció de caigudes dels operaris. 

 Es prohibeix pujar a realitzar treballs en plataformes de bastides (o 

torretes metàl·liques) recolzades sobre rodes, sense haver instal·lat 

prèviament els frens antibolcada de les rodes. 

 Es prohibeix en aquesta obra utilitzar bastides (o torretes) sobre rodes 

recolzades directament sobre soleres no fermes (terres, paviments 

frescos, jardins i assimilables), en prevenció de bolcades. 

 Escala de mà: 

 D’aplicació a l’ús d’escales de fusta: 

o Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra tindran els muntants 

d’una sola peça, sense defectes ni nusos que puguin fer minvar la 

seva seguretat. 

o Els esglaons (travessers) de fusta estaran acoblats. 

o Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant 

vernissos transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. 

 D’aplicació a l’ús d’escales metàl·liques: 
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o Els muntants seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o 

abonyegaments que puguin fer minvar la seva seguretat. 

o Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidació 

que les preservin de les agressions de la intempèrie. 

o Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran 

suplementades amb unions soldades. 

 D’aplicació a l’ús d’escales de tisora: 

o Són d’aplicacions les condicions enunciades als apartats anteriors 

per a les qualitats de “fusta o metall”. 

o Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra estaran dotades, en 

la seva articulació superior, de topalls de seguretat i obertura. 

o Les escales de tisora estaran dotades, cap a la meitat de la seva 

alçada, de cadeneta (o cable d’acer) de limitació d’obertura màxima. 

o Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a tal obrint ambdós 

muntants per no fer minvar la seva seguretat. 

o L’escala de tisora mai s’utilitzarà a mode de borriquetes per 

sustentar les plataformes de treball.  

o Les escales de tisora no s’utilitzaran si la posició necessària sobre 

elles per realitzar un determinat treball obliga a ubicar els peus en 

els tres últims esglaons. 

o Les escaletes de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre 

paviments horitzontals. 

 Per l’ús d’escales de mà, independentment dels materials que la 

constitueixin: 

o Es prohibeix la utilització d’escales de mà en aquesta obra per 

salvar altures superiors a 5 m. 

o Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en el 

seu extrem inferior de capçals antilliscants de seguretat. 

o Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament 

amarrades al seu extrem superior a l’objecte o estructura al que 

donin accés. 

o Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra sobrepassaran en 1 m 

l’alçada a salvar. 

o Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra s’instal·laran de tal 

forma que el seu suport inferior disti de la projecció vertical del 

superior ¼ de la longitud del muntant entre suports. 
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o Es prohibeix en aquesta obra pesos a mà (o a l’espatlla) iguals o 

superiors a 25 Kg sobre les escales de mà. 

o Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d’aquesta obra 

sobre llocs o objectes poc ferms que puguin fer minvar l’estabilitat 

d’aquest mitjà auxiliar. 

o L’accés d’operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es 

realitzarà d’un en un. Es prohibeix la utilització a l’uníson de 

l’escala a dos o més operaris. 

o L’ascens i descens i treball a través de les escales de mà d’aquesta 

obra, s’efectuarà frontalment, és a dir, mirant directament cap als 

esglaons que s’estiguin utilitzant. 

 Cables, cadenes, eslingues i aparells d'hissat: 

 S'han d'utilitzar únicament elements de resistència adequada. 

 No s'utilitzaran els elements de sustentació fent-los formar angles aguts 

o situant-los sobre arestes vives. En aquest sentit convé: 

o Protegir les arestes amb draps, sacs o millor amb esquadres de 

protecció. 

o Equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables. 

o No utilitzar cables ni cadenes nuats. 

o En la càrrega a elevar s'escolliran els punts de fixació que no 

permetin el lliscament de les eslingues, tenint cura que aquests 

punts es trobin convenientment disposats en relació al centre de 

gravetat de la càrrega. 

o La càrrega romandrà en equilibri estable, utilitzant si cal, un pòrtic 

per equilibrar les forces de les eslingues. 

o S'observaran amb detall les següents mesures: 

 Quan s'hagi de moure una eslinga s'afluixarà prou per poder 

desplaçar-la. 

 No s'elevaran les càrregues de forma brusca. 

 Puntals 

 Els puntals s’apilaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic 

puntal en altura i fons que es desitgi, amb l’única excepció de què cada 

capa es disposi de forma perpendicular a la immediata anterior. 



Treball Fi de Grau –Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Annex 7. Estudi de Seguretat i Salut  53 
 

 L’estabilitat de les torretes d’apilament de puntals s’assegurarà davant 

la clavar de “peus rectes” de limitació lateral. 

 Es prohibeix expressament, després del desencofrat, l’amuntegament 

irregular dels puntals. 

 Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets uniformes sobre 

safates,  reflectides per evitar vessaments innecessaris. 

 Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets fixats pels dos 

extrems; el conjunt, es suspendrà mitjançant aparells d’eslingues del 

ganxo de la grua torre. 

 Es prohibeix expressament en aquesta obra la càrrega a les espatlles de 

més de dos puntals per a una sola espatlla, en prevenció de 

sobreesforços. 

 Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o a les espatlles, 

amb els passadors i mordasses instal·lades en la posició d’immobilitat 

de la capacitat d’extensió o retracció dels puntals. 

 Els puntals es clavaran al dorment i als sotaponts, per aconseguir una 

major estabilitat. 

 El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es 

realitzarà uniformement repartit. Es prohibeixen expressament en 

aquesta obra les sobrecàrregues puntuals. 

 Normes o mesures preventives tipus per a l’ús de puntals metàl·lics: 

o Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 

o Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d’òxid, 

pintats, amb tots els seus components, etc.). 

o Els cargols sense fi els tindran engreixats en prevenció d’esforços 

innecessaris. 

o No tindran deformacions en el fust (abonyegaments o torcements). 

o Estaran dotats en el seus extrems de les plaques per a suport i 

clavasó. 

 Cubilot: 

 S'adaptarà a la càrrega màxima que pugui elevar la grua i es revisarà 

periòdicament la zona d'amarratge i la boca de sortida del formigó per 

garantir l'hermeticitat durant el transport. 
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5. Organització de l’obra 

5.1. Òrgans de seguretat en obra 

Principalment existeixen dos òrgans de seguretat en l'obra: 

 Coordinador de seguretat. 

 Comitè de Seguretat i Salut. 

 

5.1.1. Coordinador de seguretat 

Es nomenarà un Coordinador de Seguretat i Salut. El seu nomenament estarà 

permanentment exposat al tauler d'anuncis de Seguretat i Salut. Es comunicarà a la 

Conselleria d'Afers Socials de la comunitat autònoma o al organisme competent, 

amb justificant de recepció. 

La seva missió és fer eficaços els mitjans de seguretat, prevenint les necessitats 

amb antelació, fent complir el programa establert en aquest Pla i en els seus 

possibles actualitzacions. 

 

5.2. Formació 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de 

treball i dels riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures 

de seguretat que haurà de servir. 

Escollint al personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers 

auxilis de manera que en tots els talls disposin d'algun socorrista. 

 

5.3.  Medicina i primers auxilis 

5.3.1. Farmacioles 

Es disposarà de dues farmacioles contenint el material especificat en l'Ordenança 

General de Seguretat i Salut en el treball. Aquests se situaran en funció de la 

planificació dels treballs a realitzar. 

Els farmacioles es revisaran periòdicament i es reposarà immediatament el 

material consumit. 

Hi haurà un manual de primers auxilis en cada uan de les farmacioles, que estaran 

a càrrec de la persona més idònia. 
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5.3.2. Assistència als accidentats 

En l'obra s'informarà dels emplaçaments i dels telèfons dels diferents centres 

mèdics a on hauran de traslladar els accidentats per al seu tractament ràpid i 

efectiu. 

Es disposarà en el tauler de Seguretat i Salut de l'obra i en un lloc visible, una llista 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per poder garantir 

un ràpid transport dels possibles accidentats als centres de assistència. 

S'elaborarà, el més aviat possible, un informe tècnic del accident per evitar les 

situacions anàlogues, i impedir que es pugui tornar a repetir. 

 

5.3.3. Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un 

reconeixement mèdic previ al treball. Els operaris que manegen maquinària mòbil 

hauran de passar un test psicotècnic. Aquests reconeixements es repetiran 

anualment. Per als submarinistes, aquests reconeixements seran els exigits i 

realitzats per la Direcció General de la Marina Mercant, a través de l'Institut Social 

de la Marina. 

La profunditat a la qual treballaran els bussos no serà excessiva, si bé s'han de 

tenir en compte i es planificaran els aspectes relatius a: 

 Selecció de personal. 

 Reconeixements mèdics. 

 Hores de treball. 

 Equips d'immersió. 

 Corda - guia per a senyals i sistema de comunicació. 

 Codi de senyals. 

 Ajudant de terra o vaixell. 

 Moviment de barques quan el bus està en immersió. 
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5.4.  Posada en pràctica 

En començar l'obra es farà lliurament al personal de l'equip bàsic de seguretat:  

casc, granota de treball, guants i botes de classe III, botes d'aigua i vestit 

impermeable. També se'ls formarà en els mètodes de treball i en les proteccions 

que han d'utilitzar. Es portarà el control del material lliurat, amb la fitxa tipus de la 

Contracta. 

Es col·locarà l'adequada senyalització de riscos en obra. Els senyals s'agruparan en 

taulers i es distribuiran estratègicament per l'obra.  

Es compliran les normes prioritàries de seguretat, pel que fa a proteccions 

perimetrals, de forats horitzontals, treballs marítims, elements d'hissat, pestell de 

seguretat en ganxos, etc. 

Les zones de treball es mantindran netes i clares. Es delimitaran els 

abassegaments, zones de trànsit de vehicles, etc. 

Abans d'iniciar-se cadascuna de les activitats compreses en el conjunt de l'obra es 

senyalitzaran i delimitaran les seves àrees específiques d'activitat amb els 

resguards de seguretat oportuns (excavacions, dragatges, demolicions, etc.). 

La senyalització d'avís al públic serà clara i suficient, col·locant els cartells sobre 

tauler i en les zones de l'obra que per la seva situació perimetral permetin 

informar preventivament. 

5.5.  Seguiment i control 

5.5.1. Seguiment 

El coordinador revisarà els següents punts: 

 Instal·lacions mèdiques: 

 La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material 

consumit. 

 Proteccions personals: 

 Es comprovarà l'existència, l’ús i l’estat de les proteccions individuals, 

les quals tindran fixades una vida útil, rebutjant-les al seu terme. 

 Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament 

més ràpid d'una determinada peça, es reposarà aquesta 

independentment de la durada prevista. 

 El lliurament de les peces de protecció individual s'ha de controlar 

mitjançant unes fitxes personals, on es controlaran les reposicions. 
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 Proteccions col·lectives: 

 Com en les proteccions personals, quan per les circumstàncies de 

treball es produeixi un deteriorament més ràpid d'un determinat equip, 

es reposarà, independentment de la durada prevista. 

 Instal·lacions del personal: 

 Per a la neteja i la conservació d'aquests locals, es disposarà d'un 

treballador amb la dedicació necessària. 

 Investigació d'accidents: 

 Es realitzarà la investigació de l'accident en el lloc d'aquest, amb el 

interessat i testimonis. S'estudiarà a fons l'informe tècnic prenent les 

mesures oportunes perquè no es repeteixi. 

 

5.5.2. Control 

Es realitzarà un seguiment d'aquest Pla de Seguretat i Salut mensualment i es 

analitzaran totes les necessitats i propostes indicades en el punt anterior. 

En el cas que sorgeixin modificacions o es preveiessin noves necessitats es podrà 

actualitzar aquest Pla. 

El control el realitzarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

6. Prevenció de danys a tercers 

 És portarà a terme la senyalització i abalisament de l'obra, camins i vies limítrofes 

o d'accés existents, així com la prohibició de pas a tota persona aliena a la mateixa, 

col·locant en el seu cas els tancaments necessaris. 

Pels treballs al mar s'instal·laran les balises necessàries per evitar interferències 

per embarcacions alienes a l'obra. 
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1. Legislació vigent aplicable a l’obra 

L’execució de l’obra objecte d’aquest Estudi de Seguretat estarà regulada per la 

normativa que a continuació es cita, sent d’obligat compliment per a les parts 

implicades. 

Llei 31/95 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals amb especial 

atenció a: 

Capítol I 

Objecte, àmbit d’aplicacions i definicions. 

Capítol III 

Drets i obligacions, amb especial atenció a: 

Art. 14 Dret a la protecció front als riscos laborals. 

Art. 15 Principis de l’acció preventiva. 

Art. 16 Avaluació de riscos. 

Art. 17 Equips de treball i mitjans de protecció. 

Art. 18 Informació, consulta i participació dels treballadors. 

Art. 19 Formació dels treballadors. 

Art. 20 Mesures d’emergència. 

Art. 21 Risc greu i imminent. 

Art. 22 Vigilància de la salut. 

Art. 23 Documentació. 

Art. 24 Coordinació d’activitats empresarials. 

Art. 25 Protecció de treballadors, especialment sensibles a determinats riscos. 

Art. 29 Obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 

Capítol IV 

Serveis de prevenció: 

Art. 30 Protecció i prevenció de riscos professionals. 

Art. 31 Serveis de prevenció. 

Capítol V 

Consulta i participació dels treballadors: 

Art. 33 Consulta als treballadors. 

Art. 34 Drets de participació i representació. 
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Art. 35 Delegats de prevenció. 

Art. 36 Competències i facultats dels delegats de prevenció. 

Art. 37 Garanties i secret professional dels delegats de prevenció. 

Art. 40 Col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Capítol VII 

Responsabilitats i sancions: 

Art. 42 Responsabilitats i la seva compatibilitat. 

Art. 43 Requeriments de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Art. 44 Paralització de treball. 

Art. 45 Infraccions administratives. 

Art. 46 Infraccions lleus. 

Art. 47 Infraccions greus. 

Art. 48 Infraccions molt greus. 

Art. 49 Sancions. 

Art. 50 Reincidència. 

Art. 51 Prescripció de les infraccions. 

Art. 52 Competències sancionadores. 

Art. 53 Suspensió o tancament del centre de treball. 

Art. 54 Limitacions a la facultat de contractar amb l’administració. 

Reial Decret 39/97 del 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels 

serveis de prevenció amb especial atenció a: 

Capítol I. Disposicions generals. 

Capítol II. Avaluació dels riscos i Planificació de l’activitat preventiva. 

Capítol III. Organització de recursos per les activitats preventives. 

Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball de 8 de Març de 1971 

amb especial atenció a: 

Capítol II 

Condicions generals dels centres de treball i dels mecanismes i mesures de 

protecció: 

Art. 19 Escales de mà. 

Art. 20 Plataformes de treball. 

Art. 23 Baranes i plints. 
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Art. 25 a 28 Il·luminació. 

Art. 31 Sorolls, vibracions i trepidacions. 

Art. 36 Menjadors. 

Art. 38 a 43 Instal·lacions sanitàries i d’higiene. 

Art. 51 Proteccions contra contactes a les instal·lacions i equips elèctrics. 

Art. 52 Inaccessibilitat a les instal·lacions elèctriques. 

Art. 54 Soldadura elèctrica. 

Art. 56 Màquines d’elevació i transport. 

Art. 58 Motors elèctrics. 

Art. 59 Conductors elèctrics. 

Art. 60 Interruptors i curtcircuits de baixa tensió. 

Art. 61 Equips i eines elèctriques portàtils. 

Art. 62 Treballs a instal·lacions d’alta tensió. 

Art. 67 Treballs a instal·lacions de baixa tensió. 

Art. 69 Xarxes subterrànies i de terra. 

Art. 70 Protecció personal contra l’electricitat. 

Art. 71 a 82 Mitjans de prevenció i extinció d’incendis. 

Art. 83 a 93 Motors, transmissions i màquines. 

Art. 94 a 96 Eines portàtils. 

Art. 100 a 107 Elevació i transport. 

Art. 123 Carretons i carros manuals. 

Art. 124 Tractors i altres mitjans de transport automotors. 

A tot el que s’oposi a la legislació anteriorment esmentada: 

Ordenança de Treball per les indústries de la construcció, vidre i ceràmica de 

28 d’Agost de 1970. 

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura. 

Reial Decret 1.409/92 de 20 de Novembre, pel qual es regula la lliure 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual (EPI). 

Ordre 16 de Maig de 1994, per la que es modifica el període transitori 

establert pel Reial Decret 1.407/1992. 
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Ordre de 28 de Desembre de 1994 sobre Equips de Protecció Individual. 

Reial Decret 159/1995, de 3 de Febrer de 1995, del Ministeri de Presidència. 

Seguretat i Higiene al treball 

Comunitat Europea. Modifica el Reial Decret 1.407/1992, de 20 de Novembre 

(rcl 1992-2778 i rcl 1993-663), que regula les condicions per a la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. 

Altres disposicions d’aplicació: 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (B.O.E. 9-10-73) i Decret 2.413/73 

de 20 de Setembre i les instruccions complementàries que la desenvolupen, 

amb especial aplicació a la 028. 

Modificacions: 

 Instrucció 028 – Instal·lacions temporals d’obra. 

 Instruccions complementàries. Ordre 31-10-73 (B.O.E. 27 al 31-12-73). 

 Aplicació de les instruccions complementàries. Ordre 6-4-74 (B.O.E. 15-4-74). 

 Aïllament de les instal·lacions elèctriques. Resolució de 30-4-74 (B.O.E. 7-5- 

74). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 al ITC-MI-BT-017. Ordre 19-

12-77 (B.O.E. 26-1-78). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-025. Ordre 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 

 Inclouen les Normes UNE que es relacionen a la Instrucció complementària. 

ITC-MI-BT-004. Ordre 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-008 i ITC-MI-BT-004. Ordre 11-7-83 (B.O.E. 22-7-

83). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-025 i ITC-MI-BT-044. Ordre 5-4-84 (B.O.E. 4- 6-

84). 

 Addició d’un nou paràgraf a l’article 20. Reial Decret 2.295/85 de 9-10-85 

(B.O.E. 12- 2-85). 

 Modificació de la ITC-MI-BT-026. Ordre 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 

 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 26-1-90 (B.O.E. 9-2-90). 

 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 

 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-026. Ordre 18-7-95 (B.O.E. 28-7-95). 
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 Adapta al progrés tècnic la ITC-MI-BT-044. Ordre 22-11-95 (B.O.E. 4-12-95). 

 Estatut dels Treballadors. 

 OCCM 1992 Ajuntament d’Obres i Treballs. 

 Aparells per a obres: 

 Grues: 

o Reglaments d’Aparells d’Elevació i Manutenció dels Mateixos. R.D. 

2.291/85 de 8 de novembre de 1985 (B.O.E. 11-12-85). 

o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues - torre 

desmuntables per a les obres, aprovada per Ordre de 28 de juny de 

1988 (B.O.E. 7-7-88) i modificada per Ordre de 16 d’abril de 1990 

(B.O.E. 24-4-90). 

o Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AEM-3 del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a carretons autònoms de 

manutenció, aprovada per Ordre de 26 de maig de 1989 (B.O.E. 9-6- 

89). o Normes per a la instal·lació i utilització de Grues a obres de 

construcció; aprovades per Acords Plenaris de 21 de març de 1975, de 

27 de juny de 1975 i de 28 de març de 1977, de l’Ajuntament de 

Madrid. 

 Màquines: 

o Reglament de seguretat a les màquines. R.D. 1.495/86 de 26 de maig 

de 1986 (B.O.E. 21-7-86), modificat pel R.D. 830/91 de 24 de maig de 

1991 (B.O.E. 31-5-91). 

o Aplicació de la Directiva del Consell 89-392-CEE. R.D. 1.435/92 de 27 

de novembre de 1992 (B.O.E. 11-12-92), relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines. 

 Legislació, Reglaments de maquinària: 

 R.D. 1436/92 de 27 de novembre. 

 Directives 89/391/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CEE i 91/383/CEE relatives a 

l’aplicació de les mesures per promoure la millora de la seguretat i la salut 

dels treballadors, a la protecció de la maternitat i dels joves i al tractament 

de les relacions de treballadors temporals. 

 Conveni 155 de l’Organització Internacional del Treball, sobre seguretat i 

salut dels treballadors. 

 Resta de disposicions oficials relatives a seguretat, higiene i medicina al 

treball que afecten als treballs que s’han de realitzar. 
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2.  Condicions generals dels mitjans de protecció 

2.1. Inici de les obres 

 Abans de l’inici de les obres s’han de supervisar les peces i elements de 

protecció personal o col·lectiu. Tots els elements de protecció personal 

s’ajustaran a les normes d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74). 

També es mantindran netes les àrees de treball i fins i tot si s’han de produir 

excavacions, regar-les lleugerament per evitar la producció de pols. Quan es 

realitzin treballs nocturns, la il·luminació serà de l’ordre de 120 lux en les 

zones de treball i de 10 lux a la resta. 

 S’han de senyalar tots els obstacles, indicant clarament les seves 

característiques com la tensió d’una línia elèctrica, conduccions de gasos, etc., i 

instruir convenientment als operaris. S’advertirà al personal que utilitzi la 

maquinària de la presència de línies elèctriques i que en cap cas podrà 

apropar-se amb cap element de les màquines a menys de 3 m (si la línia és 

superior als 20.000 volts la distància mínima serà de 5 m). 

 

2.2. Proteccions personals 

 Totes les peces de protecció individual dels operaris o elements de protecció 

col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu acabament. 

 Tot element de protecció personal s’ajustarà a normes Tècniques 

Reglamentàries MT, d’homologació del Ministeri de Treball (O.M.17.5.74), 

sempre que existeixi aquesta Norma. 

 En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació oficial, serà de qualitat 

adequada a les prestacions respectives que se’ls hi demana, pel que es 

sol·licitarà al fabricant un informe dels assaigs realitzats. 

 Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid a 

una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la 

duració prevista o data de lliurament. 

 Tota peça o equip de protecció que hagi sofert tracte límit, és a dir, el màxim 

pel que va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al 

moment. 

 Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades al moment. 

 Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, 

estarà adequadament concebut i suficientment acabat per a què el seu ús mai 

representi un risc o dany a si mateix. 
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 El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cadascuna de les 

peces de protecció individual que se li proporcioni. En el cas concret del 

cinturó de seguretat, serà perceptiu que la Direcció Tècnica de l’obra 

proporcioni a l’operari el punt d’ancoratge, o en el seu defecte, les instruccions 

concretes per a la instal·lació prèvia del mateix. 

 

2.3. Proteccions col·lectives 

 L’àrea de treball ha de mantenir-se lliure d’obstacles, i el moviment del 

personal a l’obra ha de quedar previst establint itineraris obligatoris. 

 Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que puguin ser 

afectades pels moviments de les màquines i vehicles. Tanmateix, es 

senyalitzaran i abalisaran els accessos i recorreguts de vehicles, així com els 

desnivells existents a l’obra. 

 Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les 

següents: 

 Tanques de tancament. 

 La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant tanques 

autònomes de limitació i protecció. 

 Aquestes tanques es situaran al límit de la parcel·la, tal com s’indica als 

Plànols i entre d’altres reuniran les següents condicions: 

o Tindran 2 metres d’altura. 

o Disposaran de porta d’accés per a vehicles de 4 metres d’ample i porta 

independent d’accés de personal. 

o La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i mallat metàl·lic 

electrosoldat. 

o Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de les obres o la seva 

substitució pel tancat definitiu. 

 Baranes i tanques per la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran 

una alçada d’almenys 90 cm i estaran construïdes de tubs rodons o 

metàl·lics de rigidesa suficient. 

 Topalls per a vehicles als voltants de desnivells, o a zones de descàrrega 

posterior o circulació marxa enrere delimitant el final de la mateixa. 

 Senyals. Totes les senyals hauran de tenir la dimensió i colors 

reglamentaris definits pel Ministeri de Foment. 
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 Els cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges 

tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què poden ser 

sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

 Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les 

situades a més de 2 metres del terra estaran dotades de baranes de 90 cm 

d’altura, llistó intermedi i entornpeu. 

 Les escales de mà hauran d’anar provistes de sabates antilliscants.  

 Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalitzades de 

forma eficient de manera que s’evitin possibles accidents. 

 Totes les eines hauran d’estar en bon estat d’ús ajustant-se a la seva 

comesa. 

 Cap vehicle anirà sobrecarregat. Tota maquinària d’obra, vehicles de transport 

i maquinària pesada de via, estaran pintats amb colors vius i tindran els equips 

de seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. 

 Per al seu millor control hauran de portar ben visibles plaques on 

s’especifiquin la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió 

sobre el terreny de la maquinària que es mou sobre cadenes. 

3. Condicions tècniques de la maquinària 

 Conforme marca el Capítol VI, Art. 41, de la Llei 10/11/1995 B.O.E. 269, els 

fabricants hauran de subministrar informació sobre la correcta utilització, 

mesures preventives i riscos laborals que comportin el seu ús normal, així com 

la manipulació inadequada. 

 Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tal com grues torre i formigoneres, 

seran instal·lades per personal competent i degudament autoritzat. 

 El manteniment i reparació d’aquestes màquines quedarà, així mateix, a càrrec 

de tal personal, el qual seguirà sempre les instruccions senyalades pel 

fabricant de les màquines. 

 Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se 

documentalment als llibres de registre pertinents de cada màquina. En cas de 

no existir aquests llibres per a aquelles màquines utilitzades amb anterioritat 

en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb 

profunditat pel personal competent, assignant-se l’esmentat llibre de registre 

d’incidències. 

 Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge de les 

quals es realitzarà per personal autoritzat que emetrà el corresponent 

certificat de “posada en marxa de la grua”, sent d’aplicació l’Ordre de 28 de 
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juny de 1998 o Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 

d’aparells elevadors referent a grues torre per a obres. 

 Les màquines amb ubicació variable, tal com circular, vibrador, soldadura, etc., 

hauran de ser revisades per personal expert abans del seu ús a l’obra, quedant 

a càrrec de la Direcció Tècnica de l’obra amb l’ajuda del Servei de Prevenció, la 

realització del manteniment de les màquines segons les instruccions 

proporcionades pel fabricant. 

 El personal encarregat de l’ús de les màquines emprades a l’obra haurà d’estar 

degudament autoritzat per part de la Direcció Tècnica de l’obra, que li 

proporcionarà les instruccions concretes d’ús. 

4. Condicions Tècniques de productes i substàncies químiques emprats en 

obra 

Els productes, substàncies químiques d’utilització al treball, estan obligades a estar 

envasades i etiquetades de manera que permeti la seva conservació i manipulació 

en condicions de seguretat, identificant-se el seu contingut. 

5. Condicions Tècniques de la instal·lació elèctrica 

5.1. Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric de baixa tensió 

No s’ha d’oblidar que està demostrat, estadísticament, que el major nombre 

d’accidents elèctrics es produeixen per la corrent alterna de baixa tensió. Per això, 

els operaris es protegiran de la corrent de baixa tensió amb els següents mitjans: 

No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 

m, si no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants 

aïllants i eines precisament protegides per treballar a baixa tensió. Mentre que el 

contractista adjudicatari esbrina, oficial i exactament la tensió a que està sotmesa, 

s’obligarà, amb senyalització adequada, als operaris i les eines per ells utilitzades, a 

mantenir-se a una distància no menor de 4 m. 

En cas que l’obra sigui interferida amb una línia de baixa tensió, i no es pogués 

retirar aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció mantenint-se 

la llinda del pòrtic en totes les direccions a una distància mínima dels conductors 

de 0,50 m. 

Les proteccions contra contactes indirectes s’assoliran combinant adequadament 

les Instruccions Tècniques Complementàries MI BT. 039, 021 i 044 del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió (aquesta última citada es correspon amb la norma 

UN 20383-75). 
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Es combina, a la suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els 

interruptors diferencials, de manera que a l’ambient exterior de l’obra, 

possiblement humit en ocasions, cap massa agafi mai una tensió igual o superior a 

24 V. 

El terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre 

mínim 14 mm i longitud mínima de 2 m. En el cas de varies piques, la distància 

entre aquestes serà com a mínim vegada i mitja la longitud, i sempre els seus caps 

quedaran a 50 cm per sota del terra. Si en són vàries, estaran unides en paral·lel. El 

conductor serà coure de 35 mm2 de secció. La presa de terra així obtinguda tindrà 

una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les preses de terra de tots els 

quadres generals de l’obra de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de 

quedar connectades a terra. 

Totes les sortides de l’enllumenat, dels quadres generals de l’obra de baixa tensió, 

estaran dotades amb un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat. La presa 

de terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any. 

 

5.2. Prescripcions de seguretat pel corrent elèctric d’alta tensió 

Donada la suma gravetat que casi sempre suposa un accident amb corrent elèctrica 

d’alta tensió, sempre que un element amb alta tensió intervingui, o com a part de 

l’obra, o s’interfereixi amb ella, el contractista adjudicatari queda obligat a 

assabentar-se oficial i exactament de la tensió. Per això es dirigirà a la companyia 

distribuïdora d’electricitat o a l’entitat propietària de l’element amb tensió. 

En funció de la tensió esbrinada, es concediran distàncies mínimes de seguretat, 

per als treballadors a la proximitat d’instal·lacions amb tensió, mesures entre el 

punt més pròxim amb tensió i qualsevol part extrema del cos de l’operari o de les 

eines per ell utilitzades, que seran les que segueixen: 

 Tensions des de 1 kV fins a 18 kV    0,50 m 

 Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV   0,70 m 

 Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV   1,30 m 

 Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV   2,00 m 

 Tensions majors de 140 kV fins a 250 kV   3,00 m 

 Tensions majors de 250 kV     4,00 m 

En cas que l’obra sigui interferida per una línia d’alta tensió, es muntaran els 

pòrtics de protecció, mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les direccions a una 

distància mínima dels conductors de 4 m. 

Si aquesta distància de 4 m no permetés mantenir per sota de la llinda el pas de 

vehicles i d’operaris, es mirarà la taula anteriorment donada. 
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Per exemple, pel cas que s’hagi de creuar per sota de la catenària, la distància mitja 

en totes les direccions, i més desfavorable, de la llinda als conductors de contacte, 

no serà inferior a 0,50 m. Es fixarà la llinda, mantenint-se els mínims esmentats, el 

més baixa possible, però de manera que permeti el pas de vehicles d’obra. 

Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran, sempre, per personal 

especialitzat, i almenys per dues persones per poder-se auxiliar. S’adoptaran les 

precaucions que segueixen: 

a) Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió, mitjançant interruptors i 

seccionadors que assegurin la immobilitat del seu tancament intespectiu. 

b) Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

c) Reconeixement de l’absència de tensió. 

d) Posar a terra i curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

e) Col·locar les senyals de seguretat adequades delimitant la zona de treball. 

Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartats 

a), c) i e). 

En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, es seguiran les següents 

normes: 

a) Per al aïllament del personal s’empraran els següents elements: 

 Perxa aïllant. 

 Guants aïllants. 

 Banqueta aïllant. 

b) Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per 

evitar el seu funcionament intespectiu. 

c) En els comandaments dels aparells de tall, es col·locaran rètols que 

indiquin, quan procedeixi, que no poden maniobrar-se. 

En treballs i maniobres en transformadors, s’actuarà com segueix: 

a) El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat en curtcircuit, 

tenint cura que mai quedi obert. 

b) Si es manipulen olis s’haurà de tenir a mà els elements d’extinció. Si el 

treball és en cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada 

per al seu accionament manual. Quan el treball s’efectuï al propi 

transformador, estarà bloquejada per evitar que el seu funcionament 

imprevist pugui ocasionar accidents als treballadors situats a la seva caixa. 

Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors estàtics de la seva 

font d’alimentació mitjançant tall visible, abans de treballar en ells, hauran de 

posar-se en curtcircuit i a terra, esperant el necessari per la seva descàrrega. 
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En els alternadors, motors sense cronos, dinamos i motors elèctrics, abans de 

manipular a l’interior d’una màquina es comprovarà el següent: 

a) Que la màquina estigui parada. 

b) Que els borns de sortida estiguin en curtcircuit a terra. 

c) Que la protecció contra els incendis estigui bloquejada. 

d) Que estiguin retirats els fusibles d’alimentació del rotor, quan aquest 

mantingui una tensió permanent a la màquina. 

e) Que l’atmosfera no sigui inflamable o explosiva. 

Quedarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una 

instal·lació d’alta tensió abans de deixar sense tensió els conductors i aparells 

continguts en elles. Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense carregar-la 

prèviament amb el resguard de protecció. 

Només s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan es tingui 

la completa seguretat de què no quedi ningú treballant-hi. 

Les operacions que condueixen a la posada en funcionament es faran en l’ordre 

següent: 

a) Al lloc de treball, es retiraran les posades a terra i el material de protecció 

complementari, i el cap del treball, després de l’últim reconeixement, 

donarà avís de què el mateix ha acabat. 

b) En l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació que s’ha acabat el 

treball, es retirarà el material de senyalització i es desbloquejaran els 

aparells de tall i maniobra. 

Quan per necessitats de l’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, tal com línia 

d’alta tensió i transformador de potència, necessitant donar-los tensió, es posarà la 

deguda cura en complir el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de 

Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i 

especialment les seves Instruccions Tècniques Complementaries MIERAT 09 i 013. 

6. Prescripcions d’extintors 

 Els extintors esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i 

estaran dotats amb manòmetre. La simple observació de la pressió del 

manòmetre permetrà comprovar l’estat de la seva càrrega. Es revisaran 

periòdicament, almenys una vegada cada sis mesos. 

 El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Real Decret 

1244/1979 de 4 d’abril de 1979 (B.O.E. 29.5.1979). 

 Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i 

estiguin en disposició d’ús immediat en cas d’incendi. S’instal·laran en llocs de 
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pas normal de persones, mantenint una àrea lliure d’obstacles al voltant de 

l’aparell. 

 Els extintors estaran a la vista. En els punts on la seva visibilitat quedi 

obstaculitzada, s’implantarà una senyal que indiqui la localització. 

 Els extintors portàtils s’emplaçaran sobre parament vertical a una altura de 1,20 

m mesurada des del terra a la base de l’extintor. 

 L’extintor sempre complirà la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP (O.M. 

31.5.1982). 

 Per la seva major versatilitat i evitar dilatacions per titubeigs, tots els extintors 

seran portàtils, de pols polivalent i de 14 kg de capacitat de càrrega; un d’ells 

s’instal·larà a l’interior de l’obra, i precisament a prop de la porta d’entrada i 

sortida. La resta es col·locaran a les casetes i barracons. 

 Si existís instal·lació d’alta tensió, pel cas que aquesta fos l’origen d’un sinistre, 

s’emplaçarà a prop de la instal·lació amb alta tensió un extintor. Aquest serà 

precisament de diòxid de carboni, CO2, de 14 kg de capacitat de càrrega. 

7. Instal·lacions d’higiene i benestar 

Les instal·lacions provisionals d’obra, destinades al personal, s’adaptaran a les 

següents especificacions, en compliment del corresponent articulat de l’Ordenança 

de Seguretat i Higiene al Treball: 

 

7.1.  Vestuaris i lavabos 

 La superfície mínima dels mateixos serà de 2,00 m2 per cada treballador que 

l’hagi d’utilitzar i l’altura mínima del sostre serà de 2,30 m. 

 Estaran provistos de seients i d’armaris o taquilles individuals, amb clau, per a 

guardar la roba i el calçat. 

 Disposaran d’un lavabo d’aigua corrent, provist de sabó per cada 10 

treballadors o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions adequades, per 

cada 10 treballadors, així com d’assecador de mans amb aire calent. 

 Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts se’ls hi facilitaran els 

mitjans especials de neteja necessaris en cada cas. 

 

7.2. Lavabos 

 Existiran lavabos amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic, 

en nombre de 1 per cada 10 homes. 
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 Quan els lavabos comuniquin amb els llocs de treball, estaran completament 

tancats i tindran ventilació a l’exterior, natural o forçada. Si comuniquen amb 

cambres de bany o passadissos que tinguin ventilació a l’exterior, es podrà 

suprimir el sostre de cabines. No tindran comunicació directa amb menjadors, 

cuines i vestuaris. 

 Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i estaran provistes 

de tancament interior i d’una perxa. 

 Els inodors i urinaris s‘instal·laran i es conservaran en degudes condicions de 

desinfecció, desodorització i supressió d’emanacions. 

 Es tindrà cura que les aigües residuals s’allunyin de les fonts de 

subministrament de l’aigua de consum. 

 

7.3. Dutxes 

 Hi haurà una dutxa d’aigua freda i calenta per cada 10 treballadors. 

 Estaran aïllades, tancades en compartiments individuals amb portes dotades de 

tanca interior. 

 Estaran preferentment situades a les cambres, vestuari i lavabos; s’instal·laran 

penjadors per a la roba mentre els treballadors es dutxen. 

 En treballs bruts o tòxics, es facilitaran els mitjans de neteja i asèpsia necessaris. 

 

7.4. Menjadors 

 Els menjadors estaran ubicats en llocs pròxims als del treball separats d’altres 

locals, i de focus insalubres o molestos, si aquests no estiguessin 

convenientment aïllats. 

 L’altura mínima del sostre serà de 2,60 m. 

 Disposaran d’aigua potable per a la neteja d’utensilis i vaixella. 

 Independentment de les piques, existiran uns lavabos pròxims a aquests locals. 

 El menjador disposarà de cuina o forn, o d’algun altre sistema per a què els 

treballadors puguin escalfar el menjar. 

 El local tindrà capacitat suficient per a tots els que l’utilitzin i estarà provist de 

taules, seients i calefacció. 

 Es disposarà de recipients amb tancament per a dipositar-hi les deixalles. 
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7.5. Normes generals de conservació i neteja 

 Els terres, parets i sostres dels vestuaris, lavabos i menjadors seran continus, 

llisos i impermeables, arrebossats en tons clars i amb materials que permetin el 

rentat amb líquids desinfectants o antisèptics, amb la freqüència necessària. 

 Tots els elements, tal com aixetes, desaigües i carxofes de dutxa, hauran d’estar 

sempre en perfecte estat de funcionament, i els armaris i bancs aptes per a la 

seva utilització. 

 Es prohibeix l’ús d’aquests locals per a finalitats diferents a aquelles per a les 

quals estan destinats. 

 Els vestuaris, lavabos i menjadors es mantindran curosament nets, fent-se una 

escombrada i baldeig diari amb aigua i sotal, realitzant-se una neteja general 

almenys una vegada per setmana, preferiblement els divendres. 

 En quant a les comunes, es netejaran diàriament amb una solució de sotal, i 

setmanalment amb aigua forta o producte similar, per evitar l’acumulació de 

tosques. 

8. Organització de la seguretat 

8.1. Obligacions de les parts implicades 

L’autor de l’encàrrec adoptarà les mesures necessàries per a què l’Estudi de 

Seguretat quedi inclòs com a document integrant del projecte d’execució de l’obra. 

Aquest Estudi de Seguretat i Higiene serà visat al Col·legi Professional 

corresponent. 

Així mateix, abonarà a l’empresa constructora, prèvia certificació de la direcció 

facultativa, les partides incloses al document pressupostat del present Pla de 

Seguretat. Si s’implantessin elements de l’obra, aquests s’abonaran igualment a 

l’empresa constructora prèvia autorització de l’autor de l’Estudi de Seguretat. 

El Pla de Seguretat que ha d’analitzar, estudiar i completar aquest Estudi de 

Seguretat, constarà dels mateixos apartats, així com l’adopció expressa dels 

sistemes de producció previstos pel constructor, respectant fidelment el Plec de 

Condiciones. Aquest Pla serà segellat i firmat per una persona amb suficient 

capacitat legal. L’aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta signada pel 

tècnic que aprovi el Pla i el representant de l’empresa constructora amb facultats 

legals suficients o pel propietari amb idèntica qualificació legal. 

Els equips de protecció individual compliran la normativa vigent; cas de no existir 

aquests al mercat, s’utilitzaran els més adequats sota el criteri del Comitè de 

Seguretat i Salut o Delegat de Prevenció o Vigilant de Seguretat, amb el vist i plau 

de la Direcció Facultativa de Seguretat. 
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L’empresa constructora complirà les estipulacions preventives del present Pla de 

Seguretat i Higiene, responent solidàriament dels danys que es derivin de la 

infracció del mateix per la seva part o dels possibles subcontractistes i 

treballadors. 

La Direcció Facultativa considerarà l’Estudi de Seguretat com a part integrant de 

l’execució de l’obra. A la Direcció Facultativa li correspon el control i supervisió de 

l’execució del Pla de Seguretat i Higiene, autoritzant prèviament qualsevol 

modificació d’aquest, deixant constància escrita al Llibre d’Incidències. 

Periòdicament, segons el pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del 

pressupost de seguretat, posant en coneixement de la Propietat i dels organismes 

competents, l’incompliment, per part de l’empresa constructora, de les mesures de 

seguretat contingudes al Pla de Seguretat. 

Els subministradors de mitjans, dispositius, màquines i mitjans auxiliars, així com 

els subcontractistes, lliuraran al Cap d’Obra, el qual informarà als Delegats de 

Prevenció i Direcció Facultativa, les normes per al muntatge, desmuntatge, usos i 

manteniment dels subministres i activitats; tot això per a què els treballs s’executin 

amb la seguretat suficient i complint la Normativa vigent. 

 

8.2. Servei de prevenció 

L’empresari haurà de nomenar un Servei de Prevenció i Higiene en el Treball 

donant compliment a l’indicat en l’article 30 de la Llei 31/195 de Prevenció de 

Riscos Laborals, que determina en el Paràgraf 1 com obligació de l’Empresari la 

designació d’un o diversos treballadors per a ocupar-se de les tasques de 

prevenció de riscos professionals o, en el seu cas, constituir un Servei de Prevenció 

específic dins de l’empresa, o contractar l’esmentat Servei a una Entitat 

especialitzada, aliena a la mateixa. 

S’entendrà com Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i materials 

necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada 

protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, assessorant i assistint a 

l’empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació 

especialitzats. Per a l’exercici de les seves funcions, l’empresari haurà de facilitar a 

l’esmentat Servei l’accés a la informació i documentació a què es refereix l’apartat 

3 de l’esmentat article 30 de l’esmentada Llei. 

Les funcions seran les indicades en els articles 30, 31 i 32: 

 El disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d’actuació preventiva. 

 L’avaluació dels factors dels plans i programes d’actuació preventiva. 

 L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors en els termes previstos en l’article 16 de l’esmentada Llei. 
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 La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives 

adequades i la vigilància de la seva eficàcia. 

 La informació i formació dels treballadors. 

 La prestació dels primers auxilis i plans d’emergència. 

 La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del 

treball. 

 Serà persona idònia per a això, qualsevol treballador que acrediti haver seguit 

amb aprofitament algun curs sobre la matèria i, en el seu defecte,, el treballador 

més preparat, a jutjar per la Direcció Tècnica de l’obra, en aquestes qüestions. 

 

8.3. Assegurances de responsabilitat civil i tot risc a l’obra 

Serà preceptiu en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en 

matèria de responsabilitat civil professional. Així mateix, el contractista ha de 

disposar de cobertura de responsabilitat civil en l’exercici de la seva activitat 

industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com constructor pels danys a 

terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil extracontractual al 

seu càrrec, per fets sorgits de culpa o negligència, imputables al mateix o a les 

persones que tingui al seu càrrec. 

El Contractista està obligat a la contractació d’una Assegurança, en la modalitat de 

tot risc a la construcció, durant el termini d’execució de l’Obra amb ampliació a un 

període de manteniment d’un any, comptat a partir de la data de terminació 

definitiva de l’obra. 

 

8.4. Formació 

Tot el personal que realitzi la seva comesa en les fases de fonaments, estructura i 

obra, en general, haurà de realitzar un curs de Seguretat i Higiene en la 

Construcció, en el qual se’ls indicaran les normes generals sobre Seguretat i 

Higiene que s’adoptaran en l’execució d’aquesta obra. 

Aquesta informació haurà de ser impartida pels Caps de Seguretat Tècnics o 

càrrecs intermedis, recomanant-se la seva formalització per Institucions tal com 

els Gabinets de Seguretat i Higiene en el Treball, Mútua d’Accidents, etc. 

Per part de la Direcció de l’empresa, en col·laboració amb la Direcció Tècnica de 

l’obra, es vetllarà per a què el personal sigui instruït sobre les normes particulars 

que siguin requerides per a l’execució de cada tasca o per a la utilització de cada 

màquina. 
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Aquesta formació es complementarà amb les notes, que de forma continua, la 

Direcció Tècnica de l’obra posarà en coneixement del personal, per mitjà de la seva 

exposició en el tauló habilitat per a aquesta finalitat en el vestuari d’obra. 

 

8.5. Reconeixements mèdics 

Al moment d’ingressar en l’empresa constructora, tot treballador haurà de ser 

sotmès a la pràctica d’un reconeixement mèdic, el qual es repetirà amb periodicitat 

màxima d’un any. 

 El reconeixement mèdic serà portat a terme per personal sanitari amb formació 

acreditada. 

 La vigilància de la salut tan sols es portarà a terme si el treballador mostra el 

seu consentiment. 

 Es respectarà sempre la intimitat, dignitat de la persona i confidencialitat del 

seu estat de salut. 

 Els resultats de la vigilància es comunicaran als treballadors, i no podran ser 

utilitzats amb fins discriminatoris. 

 Sense consentiment del treballador, la informació mèdica no podrà ser facilitada 

a l’empresari. 

9. Consulta i participació dels treballadors en matèria de seguretat 

9.1. Consulta de l’empresari als treballadors 

Conforme marca el Capítol V de la Llei 10/11/1995 Article 33, l’empresari ha de 

consultar als treballadors l’adopció de les decisions relatives a: 

 Introducció de noves tecnologies, amb les conseqüències que porten per a la 

salut. 

 Organització i desenvolupament d’activitats de protecció de la salut. 

 Designació de treballadors per a mesures d’emergència. 

 Si l’empresa té representants dels treballadors, tot l’anterior es portarà a terme 

pels mateixos. 

 

9.2. Delegació de prevenció 

Delegats de Prevenció o representants dels treballadors en matèria de prevenció, 

seran designats per i entre els representants del personal, seguint l’escala marcada 

per l’article 35 Capítol V Llei 10/11/1995. 
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És competència dels Delegats de Prevenció: 

 Col·laborar amb la Direcció en la millora de l’acció preventiva de riscos. 

 Promoure als treballadors per a cooperar en l’execució de la Normativa sobre 

prevenció. 

 Controlar l’acompliment de la Normativa de prevenció de riscos laborals. 

 Ser consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució, sobre les decisions 

a què es refereix l’article 33 de la present Llei. 

 Acompanyar als Tècnics, Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites. 

 Exercir una labor de vigilància i control sobre l’acompliment de la Normativa de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 Rebre informació sobre les inspeccions realitzades per Òrgans o Organismes 

competents. 

 La informació rebuda estarà subjecta al disposat en l’apartat 2 de l’article 65 de 

l’Estatut dels Treballadors en quant al secret professional. 

 El temps dedicat a la formació serà considerat com temps de treball a tots els 

efectes i el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els Delegats de Prevenció. 

 

10. Normes per a certificació d’elements de seguretat 

 Un cop al mes, la Constructora estendrà la valoració de les partides que, en 

matèria de Seguretat, s’haguessin realitzat a l’obra. La valoració es farà 

conforme al Pla i d’acord amb els preus contractats per la Propietat. Aquesta 

valoració serà visada i aprovada per la Direcció Facultativa i sense aquest 

requisit no podrà ser abonada per la Propietat. 

 L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà 

conforme s’estipuli en el contracte d’obra. 

 Es tindran en compte, a l’hora de redactar el pressupost d’aquest Estudi o Pla, 

només les partides que intervenen com mesures de Seguretat i Higiene, fent 

omissió de mitjans auxiliars, sense els quals l’obra no es podria realitzar. 

 En cas d’executar en obra unitats NO previstes en el present pressupost, es 

definiran total i correctament les mateixes i se’ls adjudicarà el preu 

corresponent, procedint-se al seu abonament, tal i com s’indica en els apartats 

anteriors. 

 En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta 

proposició a la Propietat per escrit, havent obtingut l’aprovació del tècnic autor 

de l’Estudi de Seguretat. 
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11.  Pla de Seguretat i Salut 

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

Estudi als mitjans i mètodes d’execució. 

12.  Índexs de control 

En aquesta obra es portaran obligatòriament els índexs següents: 

 

1. Índex d’incidència 

És el número de sinistres amb baixa succeïts per cada 100 treballadors. 

100·
º

º
..

rstreballadon

baixaambaccidentsn
II  

2. Índex de freqüència 

És el número de sinistres amb baixa succeïts per cada milió d’hores treballades. 

610·
º

º
..

streballadehoresn

baixaambaccidentsn
FI  

3. Índex de gravetat 

És el número de jornades perdudes per baixa per cada 1000 hores treballades. 

310·
º

º
..

streballadehoresn

baixaambaccidentsperperdudesjornadesn
GI  

4. Duració mitja d’incapacitat 

És el número de jornades perdudes per cada accident amb baixa. 

baixaambaccidentsn

baixaambaccidentsperperdudesjornadesn
IMD

º

º
...  

13.  Part d’accident i deficiències 

Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués ser d’ús normal en la 

pràctica del contractista, els partes d’accident i deficiències observades recolliran 

com a mínim les següents dades amb una tabulació ordenada: 

A) Part d’accident: 

 Identificació de l’obra. 

 Dia, mes i any en què s’ha produït l’accident. 

 Hora de producció de l’accident. 
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 Nom de l’accidentat. 

 Categoria professional i ofici de l’accidentat. 

 Domicili de l’accidentat. 

 Lloc (tall d’obra) en el què es va produir l’accident. 

 Causes de l’accident. 

 Importància aparent de l’accident. 

 Possible especificació sobre errors humans. 

 Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura (metge, practicant, 

socorrista, personal d’obra). 

 Lloc de trasllat per a hospitalització. 

 Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions dels mateixos). 

Com a complement d’aquest part, s’emetrà un informe que contingui: 

 Com s’hagués pogut evitar? 

 Ordres immediates a executar. 

B) Part de deficiències: 

 Identificació de l’obra. 

 Data en que s’ha produït l’observació. 

 Lloc (tall d’obra) en el qual s’ha fet l’observació. 

 Informe sobre la deficiència observada. 

 Estudi de millora de la deficiència en qüestió. 

 

 

Estadístiques 

A) Els parts de deficiències es disposaran degudament ordenats per dates des de 

l’origen de l’obra fins a la seva terminació, i es complementaran amb les 

observacions fetes pel Comitè de Seguretat i Salut o Delegació de Prevenció i les 

normes executives per a arreglar les anomalies observades. 

B) Els parts d’accident, si els hagués, es disposaran de la mateixa manera que els 

partes de deficiències. 
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Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de Llançà

AMIDAMENTS Data: 18/01/13 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 3,000 18,000 3,000 18,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 2,500 18,000 2,000 22,500 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T Dies ud dia

3 72,000 6,000 1,000 432,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

4 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE
EN 511 i UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 1,000 54,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 3,000 18,000 1,000 1,000 54,000 C#*D#/E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

Euro
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6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 2,000 27,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 2,000 27,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

8 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 2,000 27,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

9 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 2,000 27,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

10 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 2,000 27,000 C#*D#/E#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 27,000

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d Quantitat per tr

2 T dia treballadors dia ud/treballador

3 72,000 6,000 2,000 2,000 432,000 C#*D#/E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

12 12000006 ud Armilla reflectant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 2,000 27,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

13 12000007 ud Armilla salvavides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 2,000 27,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

14 19000000 ud Protector auditiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d quantitat per tr

2 T mes ud mes

3 72,000 6,000 2,000 2,000 432,000 C#*D#/E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

15 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 2,000 27,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083

Euro
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AMIDAMENTS Data: 18/01/13 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 18,000 2,000 27,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

17 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 12,000 2,000 18,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

18 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 6,000 1,000 18,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

19 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 12,000 1,000 36,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

20 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

3 3,000 6,000 0,500 36,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Duració Treballadors A Vida mitjana d

2 T mes ud mes

Euro
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AMIDAMENTS Data: 18/01/13 Pàg.: 5

3 3,000 18,000 1,000 54,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152X000 m Barana tipus sargent i tauló

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Longitud Recinte

2 Perímetre afectat 350,000 1,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Hores/dia Dies obra

2 1,000 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

3 H154X002 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Treballadors

2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 H151X001 u Flotador inclòs corda de 20 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Treballadors

2 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Total

2 172,030 1,500 258,045 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,045

6 H15A2020 u Cinturó portaeines

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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AMIDAMENTS Data: 18/01/13 Pàg.: 6

1 C Unitats Total

2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 H15A2021 u Torreta per al formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides
amb 5 tires verticals de la mateixa platina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total

2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 21000003 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Camions Rodes

2 1,000 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 22000000 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Senyals neces Duració activit Vida mitjana el Total

2 4,000 3,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 23000000 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Senyals neces Duració activit Vida mitjana el Total

2 4,000 3,000 1,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 24000000 m Cordó balisament reflectant, inclòs suport, col·locació i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Recinte Longitud

2 Perímetre afectat 1,000 300,000 300,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 300,000

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte Total

2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

14 HBB11112 u Placa informativa per a senyalització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 HBDXXX1 ud Señalización luz intermitente

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

17 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

18 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 C Unitats

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

21 H14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes reflectants, cap de 30
m de 8 mm de diàmetre flotant, amb suport fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Treballadors

2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Treballadors Duració curset Total

2 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

2 HFORM001 h Tènic de grau mig per la prevenció

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Treballadors Duració curset

2 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Data: 18/01/13 Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Treballadors Total

2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Treballadors Total

2 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Euro
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4 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 06  EQUIPAMENTS

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte Duració

2 3,000 1,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte Duració

2 4,000 1,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte Duració

2 2,000 1,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 8,000 1,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

Euro
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1 C Unitats Recinte

2 20,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

12 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu
alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítol 07  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Recinte

2 6,000 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 18/01/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,79ud12000006 Armilla reflectantP- 1
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €28,13ud12000007 Armilla salvavidesP- 2
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €16,85ud19000000 Protector auditiuP- 3
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €19,08ud21000003 Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa col·locació.P- 4
(DINOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €21,04ud22000000 Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació.P- 5
(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €8,07ud23000000 Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació.P- 6
(VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)

 €1,10m24000000 Cordó balisament reflectant, inclòs suport, col·locació i desmuntatge.P- 7
(UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €6,51uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

P- 8

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €5,45uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 9

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 10
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €11,72uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136P- 11
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €0,96uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i
UNE EN 12083

P- 12

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €10,41uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420

P- 13

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €5,44uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 14

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €8,93uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

P- 15

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €20,75uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

P- 16

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €56,02uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

P- 17

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 18/01/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,93uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN
365 i UNE EN 354

P- 18

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €20,97uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

P- 19

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €8,48uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 20
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €6,40uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 21

(SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €7,62uH1483132 Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques lateralsP- 22
(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €7,62uH1483443 Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 23

(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €2,20uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 24
(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €8,11uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340

P- 25

(VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €92,07uH14FU010 Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes
reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, amb suport fixat mecànicament

P- 26

(NORANTA-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)

 €5,24m2H1512005 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè
tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs

P- 27

(CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €19,53uH151X001 Flotador inclòs corda de 20 mP- 28
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €9,09mH152X000 Barana tipus sargent i taulóP- 29
(NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €81,40uH153B050 Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment cada 40
cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

P- 30

(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €36,66uH154X002 Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims P- 31
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €20,60uH15A2020 Cinturó portaeinesP- 32
(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €199,20uH15A2021 Torreta per al formigonat P- 33
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €33,42hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 34
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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 €15,23hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 35
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €40,62uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 36

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €300,00uHBB11112 Placa informativa per a senyalització.P- 37
(TRES-CENTS EUROS)

 €30,61uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €29,58uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €23,42uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 40

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €38,46uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 41

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €18,39udHBDXXX1 Señalización luz intermitenteP- 42
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €28,00hHFORM001 Tènic de grau mig per la prevencióP- 43
(VINT-I-VUIT EUROS)

 €322,81uHJA26321 Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a
1500 W, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 44

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €39,44uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 45

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €315,10mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 46

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €250,03mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 47

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €240,46mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 48

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
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 €41,11uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fustaP- 49
(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €50,55uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 50

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €401,83uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 51

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €87,85uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 52

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €105,25uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 53
(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €79,78uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 54
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €48,54uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 55

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,60uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 56
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €186,14uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 57
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €99,05uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 58

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €113,32uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 59

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €162,50uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 60
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €17,33uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 61
(DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €27,00uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 62
(VINT-I-SET EUROS)

 €167,82uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 63
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
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P-1 12000006 ud Armilla reflectant 18,79 €

Sense descomposició 18,79000 €

P-2 12000007 ud Armilla salvavides 28,13 €

Sense descomposició 28,13000 €

P-3 19000000 ud Protector auditiu 16,85 €

Sense descomposició 16,85000 €

P-4 21000003 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa col·locació. 19,08 €

Sense descomposició 19,08000 €

P-5 22000000 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació. 21,04 €

Sense descomposició 21,04000 €

P-6 23000000 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació. 8,07 €

Sense descomposició 8,07000 €

P-7 24000000 m Cordó balisament reflectant, inclòs suport, col·locació i desmuntatge. 1,10 €

Sense descomposició 1,10000 €

P-8 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE EN 812

6,51 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,45 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 11,72 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 11,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143

i UNE EN 12083

0,96 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE E 0,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420

10,41 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5,44 €
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B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

8,93 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 8,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE

EN 347/A i UNE EN 347-2

20,75 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 20,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

56,02 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 56,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,

element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE

EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

50,93 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 50,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

20,97 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 20,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,48 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 8,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,40 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 6,40000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,62 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),

color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,62 €

B1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35 7,62000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,20 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340

8,11 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 8,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 H14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre bandes

reflectants, cap de 30 m de 8 mm de diàmetre flotant, amb suport fixat mecànicament

92,07 €

B14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre exterior amb quatre ban 76,76000 €

Altres conceptes 15,31000 €

P-27 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè

tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el

desmuntatge inclòs

5,24 €

Sense descomposició 5,24000 €

P-28 H151X001 u Flotador inclòs corda de 20 m 19,53 €

Sense descomposició 19,53000 €

P-29 H152X000 m Barana tipus sargent i tauló 9,09 €

Sense descomposició 9,09000 €

P-30 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm col·locades horitzontalment

cada 40 cm i unides amb 5 tires verticals de la mateixa platina

81,40 €

Sense descomposició 81,40000 €

P-31 H154X002 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims 36,66 €

Sense descomposició 36,66000 €

P-32 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,60 €

Sense descomposició 20,60000 €

P-33 H15A2021 u Torreta per al formigonat 199,20 €

Sense descomposició 199,20000 €

P-34 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,42 €

Altres conceptes 33,42000 €
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P-35 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 15,23 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-36 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

40,62 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,39000 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-37 HBB11112 u Placa informativa per a senyalització. 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-38 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

30,61 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,16000 €

Altres conceptes 15,38000 €

P-39 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista

fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,58 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,16000 €

Altres conceptes 15,38000 €

P-40 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista

fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

23,42 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €

Altres conceptes 15,38000 €

P-41 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

38,46 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 9,77000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 13,31000 €

Altres conceptes 15,38000 €

P-42 HBDXXX1 ud Señalización luz intermitente 18,39 €

Sense descomposició 18,39000 €

P-43 HFORM001 h Tènic de grau mig per la prevenció 28,00 €

Sense descomposició 28,00000 €

P-44 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència

750 a 1500 W, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el

desmuntatge inclòs

322,81 €
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BJA26320 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 7 280,97000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

Altres conceptes 41,24000 €

P-45 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

39,44 €

BMY31000 u Part proporcional d´elements especials per a extintors 0,22000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,60000 €

Altres conceptes 6,62000 €

P-46 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

315,10 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poli 315,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-47 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

250,03 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de pol 250,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-48 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

240,46 €

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 240,46000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-49 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 41,11 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,19000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,38600 €

Altres conceptes 18,53400 €

P-50 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

50,55 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-51 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

401,83 €
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BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 399,55000 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-52 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

87,85 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 82,52000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-53 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 105,25 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-54 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 79,78 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-55 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

48,54 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,02000 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-56 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,60 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,84000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-57 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 186,14 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

Altres conceptes 9,14000 €

P-58 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene

en el treball

99,05 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 99,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

113,32 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 113,32000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-60 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-61 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-62 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-63 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

Barcelona, Gener 2013

L´autor del Projecte,

Sign.: Joan Octavi Vidal i Bosch
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 €18,79ud Armilla reflectant12000006 Rend.: 1,000P- 1

 €28,13ud Armilla salvavides12000007 Rend.: 1,000P- 2

 €16,85ud Protector auditiu19000000 Rend.: 1,000P- 3

 €19,08ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments,
inclosa col·locació.

21000003 Rend.: 1,000P- 4

 €21,04ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació.22000000 Rend.: 1,000P- 5

 €8,07ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació.23000000 Rend.: 1,000P- 6

 €1,10m Cordó balisament reflectant, inclòs suport, col·locació i
desmuntatge.

24000000 Rend.: 1,000P- 7

 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,510006,510001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

u

Subtotal... 6,51000 6,51000

COST DIRECTE 6,51000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,45u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,450005,450001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

u

Subtotal... 5,45000 5,45000

COST DIRECTE 5,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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5,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,24u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,240000,240001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE
EN 352-2 i UNE EN 458

u

Subtotal... 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 0,24000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,72u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,7200011,720001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 136

u

Subtotal... 11,72000 11,72000

COST DIRECTE 11,72000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,96u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083

H144D205 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,960000,960001,000B144D205 =xFiltre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083

u

Subtotal... 0,96000 0,96000

COST DIRECTE 0,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,41u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE
EN 511 i UNE EN 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,4100010,410001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE
EN 511 i UNE EN 420

u

Subtotal... 10,41000 10,41000

COST DIRECTE 10,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,44u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,440005,440001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

u

Subtotal... 5,44000 5,44000

COST DIRECTE 5,44000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,93u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

H1461110 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,930008,930001,000B1461110 =xParella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

u

Subtotal... 8,93000 8,93000

COST DIRECTE 8,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,75u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2

H1465275 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,7500020,750001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE
EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2

u

Subtotal... 20,75000 20,75000

COST DIRECTE 20,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,02u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

H1471101 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

56,0200056,020001,000B1471101 =xCinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat
dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb
virolla roscada, homologat segons CE

u

Subtotal... 56,02000 56,02000

COST DIRECTE 56,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €50,93u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361,
UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

H147D102 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,9300050,930001,000B147D102 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361,
UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

u

Subtotal... 50,93000 50,93000

COST DIRECTE 50,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,97u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

H1481442 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,9700020,970001,000B1481442 =xGranota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

u

Subtotal... 20,97000 20,97000

COST DIRECTE 20,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,48u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsH1482111 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,480008,480001,000B1482111 =xCamisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsu

Subtotal... 8,48000 8,48000

COST DIRECTE 8,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,40u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,400006,400001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,40000 6,40000

COST DIRECTE 6,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,62u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques
laterals

H1483132 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,620007,620001,000B1483132 =xPantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
laterals

u

Subtotal... 7,62000 7,62000

COST DIRECTE 7,62000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,62u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

H1483443 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,620007,620001,000B1483443 =xPantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 7,62000 7,62000

COST DIRECTE 7,62000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,20u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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2,200002,200001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,11u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340

H1487460 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,110008,110001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340

u

Subtotal... 8,11000 8,11000

COST DIRECTE 8,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,07u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de
diàmetre exterior amb quatre bandes reflectants, cap de 30
m de 8 mm de diàmetre flotant, amb suport fixat
mecànicament

H14FU010 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

76,7600076,760001,000B14FU010 =xAro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de
diàmetre exterior amb quatre bandes reflectants, cap de 30
m de 8 mm de diàmetre flotant, i suport

u

Subtotal... 76,76000 76,76000

0,076150,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,06615

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,06615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,24m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs

H1512005 Rend.: 1,000P- 27
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 €19,53u Flotador inclòs corda de 20 mH151X001 Rend.: 1,000P- 28

 €9,09m Barana tipus sargent i taulóH152X000 Rend.: 1,000P- 29

 €81,40u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5
mm col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5
tires verticals de la mateixa platina

H153B050 Rend.: 1,000P- 30

 €36,66u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims H154X002 Rend.: 1,000P- 31

 €20,60u Cinturó portaeinesH15A2020 Rend.: 1,000P- 32

 €199,20u Torreta per al formigonat H15A2021 Rend.: 1,000P- 33

 €33,42h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,19000/R 18,190001,000A0121000 =xOficial 1ah

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 33,42000 33,42000

COST DIRECTE 33,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,23h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000

COST DIRECTE 15,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,62u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB11111 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

25,3900025,390001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2
usos

u

Subtotal... 25,39000 25,39000

COST DIRECTE 40,62000

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,62000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,00u Placa informativa per a senyalització.HBB11112 Rend.: 1,000P- 37

 €30,61u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

6,160006,160001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

9,070009,070001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 15,23000 15,23000

0,152301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,61230

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,61230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,58u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:



Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de Llançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 18/01/13
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,160006,160001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

8,040008,040001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 14,20000 14,20000

0,152301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,58230

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,58230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,42u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

8,040008,040001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

u

Subtotal... 8,04000 8,04000

0,152301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,42230

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,42230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,46u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,23000/R 15,230001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,23000 15,23000
Materials:

13,3100013,310001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

u
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9,770009,770001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre

sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

u

Subtotal... 23,08000 23,08000

0,152301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,46230

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,46230COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,39ud Señalización luz intermitenteHBDXXX1 Rend.: 1,000P- 42

 €28,00h Tènic de grau mig per la prevencióHFORM001 Rend.: 1,000P- 43

 €322,81u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb
cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt,
col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
i amb el desmuntatge inclòs

HJA26321 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,29200/R 23,780001,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

6,93940/R 20,410000,340A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 40,23140 40,23140
Materials:

0,600000,150004,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

280,97000280,970001,000BJA26320 =xEscalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb
cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, preu
alt

u

Subtotal... 281,57000 281,57000

1,005792,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 322,80719

0,00%DESPESES INDIRECTES

322,80719COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,44u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,56000/R 17,800000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,06000/R 15,300000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,62000 6,62000
Materials:

32,6000032,600001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,220000,220001,000BMY31000 =xPart proporcional d´elements especials per a extintorsu

Subtotal... 32,82000 32,82000

COST DIRECTE 39,44000

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,10mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

315,10000315,100001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 315,10000 315,10000

COST DIRECTE 315,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

315,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,03mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

250,03000250,030001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 250,03000 250,03000

COST DIRECTE 250,03000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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250,03000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,46mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

240,46000240,460001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 240,46000 240,46000

COST DIRECTE 240,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES

240,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,11u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit
sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,53000/R 18,530001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 18,53000 18,53000
Materials:

1,3860013,200000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

21,1900021,190001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2

Subtotal... 22,57600 22,57600

COST DIRECTE 41,10600

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,10600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,55u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80750/R 15,230000,250A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 3,80750 3,80750
Materials:

46,7400046,740001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 46,74000 46,74000

COST DIRECTE 50,54750

0,00%DESPESES INDIRECTES

50,54750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €401,83u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28450/R 15,230000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,28450 2,28450
Materials:

399,55000399,550001,000BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones

u

Subtotal... 399,55000 399,55000

COST DIRECTE 401,83450

0,00%DESPESES INDIRECTES

401,83450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,85u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU27902 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,33050 5,33050
Materials:

82,5200082,520001,000BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones

u

Subtotal... 82,52000 82,52000

COST DIRECTE 87,85050

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,85050COST EXECUCIÓ MATERIAL



Estudi de Seguretat i Salut.
Remodelació del Port de Llançà

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 18/01/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €105,25u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,33050/R 15,230000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,33050 5,33050
Materials:

99,9200099,920001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 99,92000 99,92000

COST DIRECTE 105,25050

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,25050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,78u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,82650/R 16,530000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,82650 0,82650
Materials:

78,9500078,950001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 78,95000 78,95000

COST DIRECTE 79,77650

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,77650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,54u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,52300/R 15,230000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,52300 1,52300
Materials:

47,0200047,020001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

u

Subtotal... 47,02000 47,02000

COST DIRECTE 48,54300

0,00%DESPESES INDIRECTES
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48,54300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,60u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,76150/R 15,230000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,76150 0,76150
Materials:

0,840000,840001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,84000 0,84000

COST DIRECTE 1,60150

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,60150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,14u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,91750/R 23,780000,375A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 8,91750 8,91750
Materials:

177,00000177,000001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsu

Subtotal... 177,00000 177,00000

0,222942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 186,14044

0,00%DESPESES INDIRECTES

186,14044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,05u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

99,0500099,050001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

u

Subtotal... 99,05000 99,05000

COST DIRECTE 99,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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99,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,32u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

113,32000113,320001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 113,32000 113,32000

COST DIRECTE 113,32000

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,32000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,50u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

162,50000162,500001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentu

Subtotal... 162,50000 162,50000

COST DIRECTE 162,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,33u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,3300017,330001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmu

Subtotal... 17,33000 17,33000

COST DIRECTE 17,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,00u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

27,0000027,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 27,00000 27,00000
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COST DIRECTE 27,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €167,82u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

167,82000167,820001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 167,82000 167,82000

COST DIRECTE 167,82000

0,00%DESPESES INDIRECTES

167,82000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 8)

18,0006,51 117,18

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 9)

22,5005,45 122,63

3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN
136 (P - 11)

432,00011,72 5.063,04

4 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d´escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420 (P -
13)

54,00010,41 562,14

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 14)

54,0005,44 293,76

6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 15)

27,0008,93 241,11

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 16)

27,00020,75 560,25

8 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340 (P - 19)

27,00020,97 566,19

9 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE EN 340 (P - 25)

27,0008,11 218,97

10 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element
dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d´amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362,
UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354 (P - 18)

27,00050,93 1.375,11

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 10)

432,0000,24 103,68

12 12000006 ud Armilla reflectant (P - 1) 27,00018,79 507,33

13 12000007 ud Armilla salvavides (P - 2) 27,00028,13 759,51

14 19000000 ud Protector auditiu (P - 3) 432,00016,85 7.279,20

15 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 17)

27,00056,02 1.512,54

16 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083 (P - 12)

27,0000,96 25,92

Euro
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17 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P
- 22)

18,0007,62 137,16

18 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 23)

18,0007,62 137,16

19 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 21)

36,0006,40 230,40

20 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 20) 36,0008,48 305,28

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 24) 54,0002,20 118,80

CAPÍTOLTOTAL 01.01 20.237,36

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152X000 m Barana tipus sargent i tauló (P - 29) 350,0009,09 3.181,50

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 34)

76,00033,42 2.539,92

3 H154X002 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims (P -
31)

6,00036,66 219,96

4 H151X001 u Flotador inclòs corda de 20 m (P - 28) 6,00019,53 117,18

5 H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6
mm i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

258,0455,24 1.352,16

6 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 32) 10,00020,60 206,00

7 H15A2021 u Torreta per al formigonat  (P - 33) 1,000199,20 199,20

8 H153B050 u Anellat per a escales de mà, amb platines d'acer de 50x5 mm
col·locades horitzontalment cada 40 cm i unides amb 5 tires
verticals de la mateixa platina (P - 30)

8,00081,40 651,20

9 21000003 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa
col·locació. (P - 4)

8,00019,08 152,64

10 22000000 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació. (P -
5)

12,00021,04 252,48

11 23000000 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació. (P - 6) 12,0008,07 96,84

12 24000000 m Cordó balisament reflectant, inclòs suport, col·locació i
desmuntatge. (P - 7)

300,0001,10 330,00

13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

5,00040,62 203,10

14 HBB11112 u Placa informativa per a senyalització. (P - 37) 1,000300,00 300,00

15 HBDXXX1 ud Señalización luz intermitente (P - 42) 15,00018,39 275,85

16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

5,00039,44 197,20

17 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 5,00030,61 153,05

Euro
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fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

18 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

3,00029,58 88,74

19 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

3,00023,42 70,26

20 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

3,00038,46 115,38

21 H14FU010 u Aro salvavides homologat IMO-SOLAS de 75 cm de diàmetre
exterior amb quatre bandes reflectants, cap de 30 m de 8 mm de
diàmetre flotant, amb suport fixat mecànicament (P - 26)

8,00092,07 736,56

CAPÍTOLTOTAL 01.02 11.439,22

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 35) 54,00015,23 822,42

2 HFORM001 h Tènic de grau mig per la prevenció (P - 43) 54,00028,00 1.512,00

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 63) 18,000167,82 3.020,76

CAPÍTOLTOTAL 01.03 5.355,18

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 62) 18,00027,00 486,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 486,00

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 58)

3,00099,05 297,15

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
60)

3,000162,50 487,50

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 61) 5,00017,33 86,65

4 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 59)

3,000113,32 339,96

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.211,26

Euro
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 46)

9,000315,10 2.835,90

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 47)

12,000250,03 3.000,36

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 48)

6,000240,46 1.442,76

4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 53)

1,000105,25 105,25

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

5,00079,78 398,90

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

3,00048,54 145,62

7 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 56)

8,0001,60 12,80

8 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

2,00087,85 175,70

9 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 51)

4,000401,83 1.607,32

10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 49)

2,00041,11 82,22

11 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

20,00050,55 1.011,00

12 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

3,000186,14 558,42

13 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt, col.locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

2,000322,81 645,62

CAPÍTOLTOTAL 01.06 12.021,87

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EXTINCIÓ D'INCENDIS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 6,00039,44 236,64

Euro
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incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

CAPÍTOLTOTAL 01.07 236,64

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/01/13 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 20.237,36

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 11.439,22

Capítol 01.03  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 5.355,18

Capítol 01.04  DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL 486,00

Capítol 01.05  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 1.211,26

Capítol 01.06  EQUIPAMENTS 12.021,87

Capítol 01.07  EXTINCIÓ D'INCENDIS 236,64

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 50.987,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
50.987,53

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut 50.987,53

50.987,53

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 50.987,53 €

Despeses Generals.......................................................................................................... 0,00 €

Benefici Industrial............................................................................................................. 0,00 €

Subtotal ............... 50.987,53 €

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 50.987,53 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( CINQUANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 50.987,53 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( CINQUANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS )

Barcelona, Gener 2013

L´autor del Projecte,

Sign.: Joan Octavi Vidal i Bosch
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1. Introducció 

1.1. Consideracions Generals 

L’objecte del present annex és la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental (d’aquí 

en endavant, EIA) de la remodelació del dic exterior del Port de Llançà, d’acord 

amb la legislació vigent en matèria ambiental. Aquest estudi permet conèixer i 

quantificar les repercussions de les activitats humanes sobre l’entorn del projecte. 

L’objectiu bàsic d’aquest estudi és integrar la variable ambiental en el projecte amb 

la finalitat de prevenir l’impacte ambiental i internalitzar els costos ambientals des 

de les primeres etapes conceptuals del projecte, per tal d’evitar sobrecostos 

posteriors. Per tant, l’objectiu és preveure els impactes del projecte sobre el medi i 

compatibilitzar-lo amb el mateix, mitjançant l’anàlisi de la situació ambiental abans 

d’executar el projecte i els futurs impactes ambientals després de la finalització de 

l’obra. 

A més, l’objecte de l’EIA no només comprèn les possibles afectacions ambientals 

que pugui portar la construcció i execució del projecte sinó també les mesures per 

minimitzar aquestes afectacions. 

Per tal de quantificar l’afectació sobre el medi cal identificar les accions sobre 

aquest, per tal de poder avaluar les reaccions (impactes tant positius com 

negatius) i establir les mesures correctores pertinents. Així doncs, l’objectiu de 

l’EIA és la definició i anàlisi de les alteracions que es produeixin com a 

conseqüència de la construcció del port. 

L’estudi aborda els aspectes fonamentals exigits per la legislació espanyola (RDL 

1302/86 i RD 1131/88 de Evaluación de Impacto Ambiental). 

1.2. Marc legal 

A continuació s’analitza la legislació vigent tant d’àmbit estatal com autonòmica i 

local, que és d’aplicació en el present estudi: 

 

 Legislació estatal 

El Reglament de Evaluación de Impacto Ambiental aprovat al R.D. 1131/88 inclou, 

dins de les activitats sotmeses al procediment de l’EIA, les obres de construcció 

d’un Port Esportiu. 

La legislació espanyola en matèria d’EIA és conseqüència de la Directiva del 

Consell de les Comunitats Europees, 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, relativa a 

les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

Aquesta Directiva ha estat modificada per la Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 

de març de 1997. 
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 Legislació autonòmica 

La normativa bàsica d’aplicació autonòmica es centra en el decret 114/88, 

d’avaluació d’impacte ambiental, pel que s’aprova el Decreto de Evalución de 

Impacto Ambiental de la Comunidad Autonómica de Cataluña. Aquest decret regula 

el procediment a seguir per a l’avaluació ambiental de les obres que siguin 

autoritzades per la Generalitat de Catalunya. 

 Legislació sectorial i local 

Quant a ordenació del domini públic marítim-terrestre existeix la següent 

normativa que afecta al present projecte: 

 Llei 22/1988 de Costes. 

 R.D. 1471/1989, pel que s’aprova el reglament general de 

desenvolupament de la Llei 22/1988 de Costes. 

 STC 198/1991, que declara nuls diversos preceptes del RD 1471/1989. 

 R.D 112/1992, que modifica parcialment el reglament general pel 

desenvolupament i execució de la Llei 22/1988 de Costes. 

Alguns dels punts principals de la Llei 22/1988 de Costes són: 

 La llei té per objecte la determinació, protecció, utilització i policia del 

domini marítim-terrestre i especialment de la ribera de mar. 

 Per les extraccions d’àrids i dragats cal una avaluació prèvia dels seus 

efectes sobre el domini públic marítim -terrestre, tant del lloc 

d’extracció com del lloc de descàrrega. 

 Cal avaluar la incidència de les activitats sobre el domini públic 

terrestre durant l’execució però també l’explotació. 

 Cal dur a terme un estudi de la dinàmica litoral deguda a les actuacions 

previstes així com de l’estabilitat de la platja i la biosfera submarina. 

Per altra banda, els espais naturals i la fauna silvestre, estan contemplats per: 

 Llei 41/1997, per la que es modifica la Llei 4/1989, de conservació 

d’espais naturals i de la flora i la fauna silvestre. 

 Directiva 92/43/CEE del Consell Europeu, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestre. 

 R.D. 439/1990, pel que s’aprova el Catàleg General d’Espècies 

Amenaçades. 

En definitiva, aquest marc legal és la base sobre la qual s’ha iniciat el procediment 

reglat d’avaluació d’impacte ambiental mitjançant l’elaboració de la memòria-

resum primer i la redacció del present EIA. 
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1.3.  Competència legislativa 

Catalunya té la seva pròpia legislació en matèria d’EIA. Però per determinar 

l’Autoritat Ambiental competent del projecte, l’article 5è del R.D. 1302/86 

estableix que es considera l’òrgan ambiental el que exerceixi les funcions en 

l’Administració Pública on resideixi la competència substantiva per la realització o 

autorització del projecte. Així doncs, l’Autoritat Ambiental competent és el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

2. Descripció del projecte 

2.1.  Objecte del present projecte 

El present projecte té com a objectiu solucionar el problemes d’ultrapassament 

deguts als temporals de llevant, donant especial atenció al temporal que va succeir 

al desembre del 2008, que va provocar greus danys al dic exterior del port i la 

destrossa del sostre de la confraria de pescadors. 

Per tant, queda justificat l’ampliació de les defenses del Port de Llançà. 

 

2.2.  Descripció general de l’actuació 

Com que l’acció principal del projecte és el recreixement del mur de coronació i 

l’ampliació de la berma es realitzaran, a grans trets, aquests quatre principals 

processos: 

 Retirada de part de l’escullera que està situada a la zona més propera del 

mur de coronació. 

 Reconstrucció del mur de coronació al llarg de 172.03 m. 

 Reposició de l’escullera extreta i ampliació d’aquesta. 

 Ampliació de la berma. 

Aquesta informació es pot trobar en l’annex 6 de la memòria i en el document 

número 2 (plànols). 

3. Diagnosis del medi receptor 

3.1. Selecció de vectors afectats i justificació 

Pels motius exposats en el marc legal, sobre el de conjunt aspectes ambientals que 

teòricament s’han de descriure i analitzar segons el manual bàsic per la elaboració 
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de la Memòria Ambiental, ateses les característiques del Projecte (tipus i quantitat 

d'unitats bàsiques d'execució) i l'àmbit d'actuació (front marítim), s’han 

seleccionat únicament aquelles variables que directa o indirectament, puguin 

resultar afectades per les obres i/o posada en servei de la remodelació del Port de 

Llançà. Així doncs, encara que a priori es preveu una baixa repercussió ambiental, 

sí que s’ha seleccionat el medi socioeconòmic (que inclou la població), l'atmosfera, 

el mar i el paisatge, com els principals sectors afectats. 

3.2.  Descripció general de l’àmbit d’estudi 

Les dues diferències principals del medi costaner respecte el terrestre són el 

dinamisme i la fragilitat. El dinamisme del paisatge costaner es caracteritza per 

nombroses facetes de les quals les més aparents són els retrocessos (erosions) o 

els avanços (acrecions) de la línia de vora. Els valors habituals per a la velocitat 

d’erosió de les costes mediterrànies són de 10 m, per any en trams sotmesos a 

erosió mitjana/intensa. Una mostra d’acreció són els dipòsits que apareixen a les 

bocanes dels ports o l’avanç que experimenten les platges al costat nord-est dels 

ports. 

La fragilitat del medi costaner es deu al fet que aquesta zona és el resultat d’un 

delicat equilibri entre el mar, la terra i l’atmosfera. Per il·lustrar aquesta fragilitat 

n’hi ha prou amb tenir en compte les implicacions que qualsevol acció natural (per 

exemple, un temporal) o artificial (per exemple, la construcció d’un port) té sobre 

la franja costanera. 

El model conceptual més habitual per descriure les característiques naturals de la 

costa consisteix en considerar el sistema costaner en termes de tres components: 

 Component físic o hidromorfodinàmic: representat per l’aigua i el sediment 

que forma el “substrat” de la zona costanera. 

 Component quimicobiològic: representat pels nutrients i la cadena tròfica que 

es sustenta sobre el substrat físic. 

 Component socioeconòmic: il·lustrat per la societat i la percepció que aquesta 

té del que passa a la franja costanera i els valors que li assigna, a més de les 

activitats que s’hi desenvolupen. 

Al dinamisme i la fragilitat de la zona costanera s’hi han d’afegir dos factors que 

provoquen una degradació progressiva i creixent del paisatge costaner: 

 La pressió d’ús que experimenta la franja costanera augmenta d’una manera 

continuada i es manifesta pel gran augment de la activitat turística en la zona 

del projecte. 

 La reducció de l’espai costaner disponible, tant en relació a la superfície de 

platja emergida com la reducció del volum d’aigua costanera de qualitat 

disponible. 
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El resultat de tot plegat és que existeix un conflicte entre els diferents usos 

existents o que es preveuen en les zones costaneres, motiu pel qual s’ha de tenir 

especial cura d’aquest paisatge costaner. 

3.3. Medi socioeconòmic 

El Port de Llançà es troba localitzat en la població de Llançà (42º22’0’’N, 3º9’9’’E), 

en la comarca de l’Alt Empordà.  

El port compta amb 498 amarradors dins dels espigons del port per a 

embarcacions de fins a 15 metres d’eslora, i 21 per a embarcacions menors en una 

palanca flotant situada davant la platja del port, a l’abric del contradic de ponent. 

En les seves instal·lacions hi podem trobar una grua  per a embarcacions de fins a 

12 tn, una rampa per a embarcacions pneumàtiques i semirígides d’eslora inferior 

a 4 m, una estació de servei de carburant (així com d’altres derivats del petroli), 

una zona tècnica destinada a treballs de manteniment i carenat, i 212 places 

d’aparcament per a socis. Tot això està complementat amb un servei de vigilància 

de 24h. 

L’activitat del port radica en la pesca i en el lleure. La zona pròxima al port està 

destinada bàsicament a la restauració i els hotels. 

3.4. Factors ambientals 

3.4.1. Qualitat de l’aire 

Segons les concentracions horàries de partícules dels contaminants, aquestes, es 

pot classificar segons la seva qualitat tal com es mostra en la taula 1. 

Qualitat de 
l’aire 

(µg/m3) 
SO2 NO2 PST O3 H2S CO PM10 

Pobre >350 >240 >150 >180 >100 >10 >50 

Millorable 
201 - 
350 

116-240 76-150 91-180 51-100 7-10 35-50 

Bona 0-200 0-115 0-75 0-90 0-50 0-6 0-35 
Taula 1. Classificació de la qualitat de l’aire segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya 

on, 

SO2 és el diòxid de Sofre; 

NO2 és el diòxid de Nitrogen; 

PST són les partícules en suspensió totals; 
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O3 és l’ozó; 

H2S és el sulfur d’Hidrogen; 

CO és el monòxid de Carboni; 

PM són les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. 

 

Les estacions de control de qualitat de l’aire més pròxima a la zona és la d’Agulla 

(Alt Empordà) i la de Begur (Baix Empordà). Totes dues mesures el ozó solament i 

totes les dues mesures d’aquest estan en un nivell BÓ. 

3.4.2.  Qualitat acústica 

Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 

els nivells de decibels permesos depenen de la zona en que es troba el Port de 

Llançà, i es poden veure en la taula 2. 

Zonificació acústica del territori Ld (7h -21h) Le (21h -23h) Ln (23h – 7h) 

Sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 
Sensibilitat acústica baixa (C) 70 70 60 

Taula 2. Classificació de la qualitat acústica segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya 

 Com que la zona del Port de Llançà és una zona on hi ha restauració i hotels, tot i 

que també hi ha residències, estarà situat en la zona moderada B. 

3.4.3.  Aigua 

L’Organització Marítima Internacional (OMI) obliga a tots el vaixells a complir amb 

el Codi de Contaminació Marítima (MARPOL), per evitar la contaminació del medi 

ambient marí per abocament al mar de les aigües oleaginoses. 

Les embarcacions esportives i de lleure poden ser un focus de contaminació, 

fonamentalment pel desconeixement generalitzat de les persones que en 

gaudeixen, i sobretot, per la gran quantitat d’unitats que hi ha en determinades 

zones del litoral. A més, com que els vaixells de lleure solen fondejar sovint en 

aigües molt poc profundes, constitueixen un important focus de contaminació de la 

zona litoral. 

L’Agència Catalana de l’Aigua porta a terme, des de l’any 1990, el Programa de 

Vigilància i Informació de l’estat de les platges i zones de bany a Catalunya. El  

programa inclou la realització de visites d’inspecció quasi diàries a les platges 

durant la temporada de bany i l’anàlisi setmanal de les aigües de bany, 

determinant-ne la seva qualitat sanitària d’acord amb els criteris que estableix la 

Directiva comunitària de les aigües de bany (76/160/CEE). 
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L’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) fa uns informes referents a les pressions que 

sofreix en les zones costaneres de tota Catalunya referent a diversos aspectes. La 

zona costanera de Llançà (segons l’ACA, el seu codi de referència és el C1) és una 

àrea on en general no hi ha una gran pressió en aspectes com l’abocament d’aigües 

residuals d’origen urbà, abocaments d’aigües residuals per mancances en els 

sistemes de sanejament i/o per descàrregues directes superficials en episodis de 

fortes pluges en les masses d'aigua costaneres, tampoc hi ha una gran pressió per 

turisme, ni per abocament de nitrats. 

Els usos agrícoles o urbans no tenen un impacte rellevant en la qualitat de l’aigua 

tal com es pot veure en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Pressió per contaminació difosa per usos del sòl agrícoles i urbans (ha/km) en les masses 
d'aigua costaneres i de transició (tipus Badia) de Catalunya. Les masses d’aigua amb pressió 

significativa es  mostren en vermell. 

 

Però en canvi si que podem veure, tal com mostra la figura 2, que si que hi ha una 

certa pressió sobre la costa per part de la presència del port esportiu, ja que el de 

Llançà es troba situat en la confluència de les zones C1 i C2. 
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Figura 2. Pressió per ports esportius (nombre d’amarratges/km), pesquers (nombre de 
embarcacions/km), i comercials i industrials (embarcacions/km) en les masses d'aigua costaneres i de 

transició (tipus Badia) de Catalunya. Les masses d’aigua amb pressió significativa es mostren en  
vermell. 

En la figura 3, es pot trobar que en la zona C1, on es troba Llançà, la pressió global 

sobre les aigües és força bona, en comparació de la zona C2 pròxima a Llançà. 

 

Figura 3. Pressió global sobre les masses d’aigua costaneres de Catalunya. Es presenta també la pressió 
global en les masses d’aigua de transició de tipus Badia. Les masses d’aigua amb algun tipus de pressió 

significativa es mostren en vermell. 
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En general, l’estat ecològic de les masses d’aigua costaneres a la zona d’estudi C1, 

és de molt bona qualitat (figura 4). 

 

Figura 4. Estat ecològic de les masses d’aigua costaneres de Catalunya 

 

3.4.4. Comunitats biològiques a la zona 

La vegetació que s’hi pot trobar són conreus herbacis de regadiu, fruiters de secà, 

vinyes, fruiters de regadiu i un gran quantitat de massa cremada, que pot provocar 

un augment en el nivell de la riera de Llançà en el cas de pluja intensa. 

La vegetació subaquàtica que podem trobar a les proximitats del litoral llançanenc 

és la següent: 

 Posidònia oceànica. Planta aquàtica perteneixent a la família posidoniaceae. 

Té una gran importància al mediterrani perquè és un bioindicador de la 

qualitat del aigua, ja que solament sobreviu en aigües netes. A part d’això, 

oxigena l’aigua i dona refugi i aliment a multitud d’animals marins. La 

posidònia també ajuda a retenir l’arena del fons del mar, evitant que l’arena 

marxi, i com a conseqüència, ajuda a que les altres algues puguin “arrelar”. 

Aquesta propietat fa que la seva característica més significativa sigui 

l’augment de la superfície del sol útil (per a l’arrelament de la vegetació) de 
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fins a 20 vegades. Es poden trobar en profunditats compresses entre 1 i 30 

metres. 

 Cystoseira mediterranea. És un tipus d’alga parda. La presència d’aquesta 
alga és un signe de bon conservament de la platja. Només apareix als fons 
rocosos. 

 Corallina elongata. És un tipus d’alga que apareix en roques i esquerdes, als 

llocs de trencament de les onades. Té un tamany de 15 – 30 cm i arriba a 

una profunditat de fins a 3 metres. 

Però tot i això, tota aquesta vegetació i fauna estan llunyanes a la proximitat del 

port, per tant, aquesta no afecta a les obres tal com mostra la figura 5. 

 

Figura 5. Comunitats marines predominants 

 

3.4.5. Espais Naturals 

Tal com podem veure en la figura 6, a la xarxa d’espais del PEIN (Pla d’Espais 

d’Interès Natural) i a la xarxa d’espais de protecció especial, tals com parcs 

naturals o parc nacionals, es considera que hi ha espais naturals a la zona 

perimètrica al municipi de Llançà. Per tant, aquests no queden afectats per les 

obres que es volen executar al port. 
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Figura 6. Àrea d’Espais Naturals de Protecció Especial de la Generalitat de Catalunya. 

 

3.5.  Patrimoni històric 

Tot i que les primeres notícies de la vila de Llançà provenen del s. IX-X dC, les 

restes més antigues són el Palau de l’Abat del s. XI dC i el molí de vent del s XII dC 

entre moltes d’altres restes de l’època. 

El patrimoni històric pròxim al port són la Capella de la Mare de Déu del Castellar, 

l’Illot del Castellar i el Búnker “Argilera”. Cap d’aquest elements patrimonials està 

afectat pel desenvolupament de les obres de remodelació del dic, tal com es mostra 

en la figura 7. 

 

Figura 7. Plànol del patrimoni històric pròxim al Port de Llançà segons l’Ajuntament de Llançà 
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4. Impactes potencials sobre el medi ambient 

En general, els elements del medi susceptibles a veure’s afectats es poden agrupar 

en: 

 Medi terrestre. 

 Medi marí. 

 Medi atmosfèric. 

 Medi socioeconòmic. 

El projecte consta d’una sèrie d’agents generadors d’impacte, l’acció dels quals pot 

recaure sobre els elements del sistema identificats com a receptors d’impacte. Dins 

de la fase de construcció i explotació del projecte, les accions identificades més 

importants són les següents: 

 Fase de construcció: 

 Dragats: augment de la terbolesa, possible resuspensió de contaminants, 

soroll, zona d’abassegament del material dragat. 

 Explotació de les pedreres. 

 Moviments d’escullera 

 Transport de material: els materials necessaris per la construcció poden 

venir de terra o de mar.  

 Trànsit de vehicles i maquinària pesada. 

 Dipòsit de residus i escombraries. 

 Fase d’execució: 

 Contaminació acústica com a conseqüència de l’activitat del port. 

 Paisatge: les obres del recreixement del dic d’abric suposen una pèrdua de 

la visió de la línia d’horitzó. 

 Qualitat de l’aigua: l’augment del trànsit temporal dels vaixells usats en 

l’obra i els residus del port pot empitjorar la qualitat de l’aigua. 

 Dinàmica litoral: no es preveu una afectació negativa de la dinàmica litoral, 

ja que si bé canvia la secció del dic en un petit tram, la seva planta no és 

alterada. 

 Serveis: augmenta la necessitat de certs serveis i infraestructures generals 

com aigua, electricitat, etc. 
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4.1.  Impactes socioeconòmics 

Tal com s'ha exposat, el projecte té per objecte definir el conjunt de actuacions 

necessàries per augmentar la protecció del Port de Llançà enfront dels temporals. 

En aquest sentit, l'augment de la seguretat que suposarà l'actuació repercutirà 

molt positivament en l'ús lúdic i esportiu del Port i, per tant, en la població i 

socioeconomia local. 

Tot i això, durant la fase d'obres, es poden produir certes molèsties als usuaris de 

la instal·lació i els seus voltants, consistents principalment en: 

 Destorb de les activitats normals del Port de Llançà, principalment lligades a la 

accessibilitat. 

 Possible afecció al trànsit esportiu marítim per senyalització insuficient o 

falses maniobres de la maquinària d'obra flotant. 

 Dificultat d’aparcament degut a l’expropiació temporal del pàrquing pròxim al 

Port. 

La necessitat de mà d’obra influirà positivament sobre el nivell d’ocupació de la 

zona, contribuint a disminuir el número de parats. L’impacte, tot i no ser molt 

apreciable degut a la temporalitat de les obres, es considera positiu i, per tant, 

compatible. 

 

4.2.  Impacte sobre l’atmosfera 

Durant la fase d'obres es produirà un lleuger excés d'impacte negatiu en la zona, 

degut bàsicament a la circulació de maquinària pesada (formigoneres i camions) i 

de càrrega de materials a la pontona. En concret: 

 Pel que fa a la qualitat de l'aire, es produirà un lleuger increment de les 

emissions d'alguns contaminants, principalment òxids de carboni i partícules 

en suspensió (PST, PM10). Aquestes últimes podrien causar molèsties per 

irritació als usuaris de la zona de banys, de la platja i dels equipaments que es 

troben més propers al Port (tant a la platja del Port com a la de la Gola). 

 Increment de nivells sonors, bàsicament produït per la circulació de camions 

entrant i sortint de la zona destinada a l'apilament de material. Tanmateix, 

amb menor intensitat, hi haurà un increment dels nivells sonors per la 

circulació de les gòndoles que carreguen les peces d'escullera o els blocs de 

formigó. S’hauran de complir les següents normes: 

 Restringir la realització dels treballs d’obra a la franja horària diürna i 

preferiblement adaptar-la a la franja normal laboral (8-20h). 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Annex 8. Estudi Impacte Ambiental  16 
 

 Compliment de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 

acústica. 

 Compliment del R.D. 212/2002, pel qual es regulen les emissions sonores 

de l’entorn originades per determinada maquinaria d’ús a l’aire lliure. 

Els efectes exposats, per l'emissió de contaminants i soroll, es preveuen molt locals 

i d'escassa magnitud. També cal dir que, per les característiques de la obra, no es 

preveuen emissions de substàncies tòxiques tipus CFC o COV ni emissions de olors 

que puguin afectar la població. 

 

4.3.  Impacte sobre l’aigua 

L'impacte sobre la qualitat de l'aigua és produeix a causa de l'augment de la 

terbolesa de l'aquesta pels treballs realitzats. 

A més es pot produir un altre impacte major en cas d'accidents o abocaments 

incontrolats de substàncies sòlides o líquides directament al mar o indirectament 

sobre el sòl i d'aquest al mar per filtració. 

Les activitats que poden generar aquest risc de contaminació són: 

 Operacions de dragatge relacionades amb l’ampliació de la berma del dic 

afectat. 

 Abocaments accidentals d'olis i/o restes de combustibles per fuites o 

abocaments accidentals en operacions de manteniment de vehicles i 

maquinària d'obra. Aquest risc també es donaria a la zona de treballs marins. 

 

4.4.  Impacte sobre el paisatge 

Pel tipus d'actuació que es vol dur a terme, els possibles impactes detectats es 

produeixen durant la fase d'obres. Bàsicament es pot produir un increment de 

l'artificialitat i, per tant, disminució de la qualitat paisatgística, en l'entorn 

immediat i proper a les obres, especialment a la zona de abassegaments i la de  

treballs marins. Aquest efecte, que és temporal i reversible, pot donar-se per: 

 Presència i, especialment, circulació periòdica de maquinària d'obra 

(pontones, camions i vehicles). 

 Efecte visual negatiu a causa del recreixement de l’espatller i en els treballs 

amb terra en cas de desordre en la disposició dels materials i aparcament de la 

maquinària. 
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 Formació de petits núvols de pols per la circulació de camions a la entrada i 

sortida de la zona de recollida del material. 

 Formació de roderes de fang en els paviments i carrers més propers degut a la 

circulació de vehicles i, sobre tot, maquinària pesada, en períodes de pluges. 

 

4.5.  Impactes sobre la fauna marina i terrestres 

Les comunitats de Posidònia Oceànica es situen en zones properes que queden fora 

de l’àrea de construcció del nou port, però que podrien veure’s afectades degut a la 

seva proximitat. Es tindrà en compte la seva localització en la realització de les 

obres, per tal de no afectar-les directament i també es tractarà de minimitzar els 

efectes que poden tenir els dragatges que es realitzaran durant l’execució de les 

obres, que poden augmentar la terbolesa de l’aigua degut a la remobilització i 

resuspensió del material acumulat (recordar que aquesta comunitat biòtica 

necessita una certa transparència de l’aigua). L’extracció per succió és la més 

recomanada per evitar aquestes situacions. No obstant, en cas que es formin 

enterboliments de l’aigua de caràcter local, aquests es dispersen i tenen una 

durada limitada, essent per tant altament improbable un efecte negatiu sobre la 

prada.  

La remodelació del nou dic generarà mínima afectació a la flora i la fauna terrestre. 

5. Determinació de les mesures correctores, preventives i compensatòries 

Un cop estan identificats i valorats el impactes considerats més significatius en les 

diferents fases d’actuació, es passa a descriure les mesures que s’hauran de 

plantejar amb l’objectiu de minimitzar aquests impactes i fer-los compatibles amb 

el medi. A l’apartat anterior ja s’han esmentat algunes mesures, que es 

complementen amb les que es presenten tot seguit. 

5.1. Definició de les mesures abans de l’inici de les obres 

5.1.1. Redacció del Pla de Gestió Ambiental 

Aquest pla recollirà el conjunt de mesures protectores, correctores i 

compensatòries establertes en el projecte, en aquest document i en les condicions 

que estableixi si s'escau la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, i el 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya respecte al 

programa de vigilància ambiental, amb l’objectiu de facilitar la programació i 

aplicació de les mesures de caràcter ambiental definides. 
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5.1.2. Reconeixement del terreny 

Abans de l'inici de les obres, en la fase de replanteig, es realitzarà un 

reconeixement del terreny, comprovant que la situació ambiental d'aquest no ha 

patit variacions significatives respecte de la situació exposada en el projecte. 

D'aquesta revisió es generarà un informe que descriurà l'estat de la zona de 

execució i àrea d'influència del Projecte. 

Després de l'obtenció d'aquesta informació actualitzada, es definirà amb precisió la 

localització proposada per a les instal·lacions auxiliars i aplec necessaris per al 

inici de l'obra. 

Els criteris que s'han seguit per localitzar són els següents: 

 Es tindrà preferència per zones que seran ocupades per l'obra enfront de les 

que no ho seran, i es primarà el criteri de proximitat al lloc de treball. 

 Són zones de mínima pendent i protegides de riscos de lliscament, inundació i 

d'arrossegaments per efecte de la pluja. 

 Estaran protegides del pas de maquinària. 

 

5.2. Definició de les mesures durant la fase d’obra 

En la fase d'obra s'han d'aplicar mesures correctores per tal de minimitzar l’afecció 

sobre el medi, concretament sobre el medi social, l'atmosfera, les aigües, i el 

paisatge. 

5.2.1. Sobre el medi socioeconòmic 

Les mesures preventives i correctores sobre l'impacte al medi socioeconòmic són: 

 Planificació de les obres adaptada tenint en compte el mínim efecte possible 

sobre la població i les activitats.  

 Correcta senyalització de les obres, tant a la zona de treballs en terra com al 

mar. 

 Adoptar les mesures específiques per a la minimització de l'impacte pel 

increment del soroll i contaminants (veure apartats següents). 

 Adoptar mesures per a la minimització de l'ocupació i invasió de l'espai 

(tancaments perimetrals, no acumular excessos de materials, obra ordenada, 

etc.). 
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5.2.2. Sobre la procedència d’àrids i materials petris 

La Direcció General de Costes exigirà al contractista de l’obra la presentació d’un 

document acreditatiu per tal de constatar que la procedència d’aquests materials 

es correspon a les explotacions en funcionament. 

En cas contrari, s’hauran d’obtenir els permisos corresponents, en especial en allò 

referent a l’autorització en matèria d’avaluació d’impacte ambiental. 

5.2.3. Transport dels materials 

El transport dels materials necessaris per a l’execució de l’obra s’efectuaran en 

període diürn, comprès entre les 8 i les 22 hores. 

Tots els vehicles emprats en el transport hauran de complir la normativa acústica i 

de fums. El director de l’obra podrà exigir al contractista, en qualsevol moment i de 

qualsevol vehicle, la documentació acreditativa d’haver superat la inspecció 

tècnica en matèria de soroll i mantenir dita documentació en vigor. 

Si la circulació rodada de vehicles carregats produís desperfectes a les carreteres i 

carrers per on han de transitar, aquests es repararan per restablir el seu estat 

primitiu. 

L’abocament directe d’esculleres al mar pot aixecar pols si fa vent, cosa que no és 

possible de controlar. Per contrapartida, s’evitarà la pols que aixequin els camions 

en el seu recorregut fins al punt de descàrrega, regant amb la freqüència que sigui 

necessària. 

5.2.4. Sobre la qualitat de l’aire 

Els principals factors que poden suposar una disminució de la qualitat de l'aire, 

produïts directament o indirectament per l'execució del projecte s'associen al 

trànsit de vehicles i maquinària, i les actuacions relacionades amb el moviment de 

materials i abassegaments. 

El trànsit de maquinària i vehicles d'obra produeix dos tipus diferents de afeccions 

a la qualitat de l'aire: 

 Els gasos generats en els motors de combustió. 

 La generació de partícules pulverulentes. 

Respecte de l'emissió de gasos s'assegurarà: 

 El correcte manteniment dels equips. 

 Parada de motors en cas d'inactivitat. 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Annex 8. Estudi Impacte Ambiental  20 
 

 Formació dels operaris per aconseguir un estalvi de combustible i en 

conseqüència d'emissions. 

Les mesures que sobre les emissions pulverulentes associades al trànsit de 

maquinària s'aplicaran durant l'execució de l'obra són: 

 Racionalitzar la circulació de vehicles i de maquinària de suport a l'obra. 

 Respectar els límits de velocitat imposats en les vies de circulació de accés a 

l'obra, fixats en 20 km/h per l'interior de l'obra i 40 km/h a l’accés i/o sortida 

de la mateixa. 

 L'establiment d'itineraris d'accés per als transports de materials de pedrera 

externa i els elements constructius. 

 Abalisament de les superfícies habilitades per al transport, així com la definició 

d'itineraris clarament senyalitzats. 

 Disposició en tot moment d'un equip mòbil per a la humectació de les 

superfícies interiors de l'obra. 

 Es planteja la neteja periòdica dels vials de trànsit de camions immediats a 

l'obra, mitjançant l'ús de escombradores o altres mitjans de similar eficàcia. 

 Es revisarà que els camions que produeixen aprovisionament de materials 

procedents de pedrera i que poguessin generar un increment en els nivells de 

partícules en suspensió i partícules sedimentables presentin cobriment de la 

caixa o la humectació de la càrrega. 

5.2.5. Sobre els sorolls 

La maquinària d’obra pública haurà de mantenir en perfectes condicions els 

dispositius contra el soroll previstos pels seus fabricants. 

El treball es restringirà a l’horari diürn, comprès entre les 8 i les 22 hores. 

En cas d’existir alguna queixa per part d’algun veí pels nivells de soroll durant les 

obres, es realitzarà una inspecció de la zona i es comprovarà el correcte 

funcionament dels equips. En cas de no complir les exigències adequades seran 

immediatament substituïts. 

D'entre les bones pràctiques generals a implantar amb la finalitat de la reducció de 

els nivells de pressió sonora destaquem: 

 Seleccionar i utilitzar màquines i eines el més silencioses possibles. Els motors 

de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i 

sistemes d'amortiment de sorolls i vibracions. 
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 Racionalitzar la circulació de vehicles i de maquinària de suport a l'obra. 

D’aquesta manera, els motors de la maquinària i vehicles d'obra únicament 

estaran en funcionament el temps estrictament necessari per al 

desenvolupament de l'activitat. 

 Respectar els límits de velocitat imposats en les vies de circulació d’accés a 

l'obra. Es limita la velocitat de circulació de la maquinària d'obra del Port de 

Llançà i de la zona annexa proposta per apilar, a 20 km/h i, en apropar o sortir 

de l'àmbit de l'obra, fins a arribar a la xarxa viària bàsica, a 40 km/h. 

 Seleccionar, sempre que sigui possible, tècniques i processos constructius que 

generin menys soroll. Es tindrà especial cura en aquelles activitats i 

manipulació de materials que puguin causar soroll, com podrien ser la càrrega 

i, sobre tot, descàrrega dels blocs. 

 S'establiran itineraris d'accés per als transports de materials de pedrera i els 

elements constructius per tal que discorrin per zones que produeixin el mínim 

de molèsties. 

 S'exigirà la fitxa d'inspecció tècnica de vehicles a tots aquells que s'hagin 

d'utilitzar en l'execució de les obres, per evitar l'ús de maquinària que no 

compleixi les restriccions mínimes de sonoritat. 

 Realització de les operacions de manteniment de la maquinària en els terminis 

i forma adequada, per garantir que les emissions acústiques de les mateixes es 

mantinguin en els valors que van servir per a la seva homologació inicial 

segons les directives europees i reglamentació nacional d'aplicació. 

 Informació als operaris de les mesures a adoptar per a la minimització de les 

emissions sonores. 

Per tal de minimitzar els nivells de pressió sonora generats pel trànsit de 

maquinària, i a més de les bones pràctiques esmentades anteriorment, es proposa: 

 Adequació del ferm dels accessos principals a fi de disminuir el soroll associat 

al trànsit. 

 La presa en consideració de criteris d'atenuació de les emissions sonores en el 

disseny i configuració dels viaris interns de l'obra. 

 Control del compliment dels límits de velocitat establerts. 

5.2.6. Terbolesa de l’aigua 

És un impacte baix, ja que els volums a dragar són bastant reduïts, però és difícil de 

corregir. No obstant, per a minimitzar els seus efectes es realitzaran les operacions 
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de dragat en dies amb el mar en calma i proves de control mensual de la qualitat de 

l’aigua. 

La caracterització dels sediments presents a la zona d'execució del projecte els 

inclouen en la categoria I de les "Recomanacions generals per a la Gestió del 

Material de Dragatge en els Ports Espanyols "(CEDEX, 1994), pel que els seus 

efectes químics i/o bioquímics sobre la flora i la fauna marina són nuls o 

insignificants. Els materials pertanyents a aquesta categoria es poden abocar 

lliurement al mar, amb la sola consideració dels efectes de naturalesa mecànica. 

Es preveu la realització d'un seguiment específic de categorització dels sediments i 

de la qualitat de les aigües en el programa de vigilància ambiental. En el cas de 

detectar afeccions significatives es proposa la disposició de barreres antiterbolessa 

perpendiculars al front d’avanç de dragatge per evitar la dispersió de fins més 

enllà de la zona de treball. 

Per l'impacte sobre les aigües, relacionat amb l'augment de la terbolesa produït 

per les operacions de dragatge i abocament del material tot un, es proposen les 

següents mesures: 

D'altra banda, pel que fa a l'impacte per l'escolament accidentals, es proposen les 

següents mesures: 

 Com a prevenció, prèviament a l'inici de les obres, es redactaran els plans 

d'emergència pertinents per tal d'invertir amb la màxima rapidesa i eficàcia en 

cas d'un abocament accidental al mar de substàncies líquides o semilíquides 

amb possibles contaminants (olis, hidrocarburs, formigons, resines, pintures, 

etc.). 

 Amb l'objectiu de minimitzar un possible efecte per abocament de greixos, olis 

o hidrocarburs al mar, serà necessari disposar en obra d'elements de succió o 

absorció i aïllament de les aigües afectades. Aquests elements (kits 

d'emergència) es guardaran sempre en un lloc visible i segur. 

 Com a mesura correctora, en cas que es produeixi un abocament de certa 

importància, es demanarà una anàlisi d'aigües a l'empresa homologada, que 

permeti determinar l'efecte generat (entre d'altres es mesuraran paràmetres 

com el pH, terbolesa, sòlids en suspensió i contaminants). Després es 

compararan els resultats amb les últimes analítiques de que disposi el Port, 

per tal de prendre eventualment les accions necessàries. 

5.2.7. Gestió dels vehicles i del parc de vehicles 

S'ha tingut present que algunes de les operacions realitzades en el parc de 

maquinària poden generar contaminació de sòls i aigües com a conseqüència dels 

abocaments accidentals. 
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Per això, el parc de maquinària estarà perfectament identificat per al que es 

procedirà al jalonament de la zona d'ubicació prevista i es dotarà d'una cuneta 

perimetral que impedirà l'arribada d'aigües de vessament. 

La totalitat dels residus, incloent els perillosos, seran gestionats d'acord amb la 

seva naturalesa. Atesa la importància d'aquest aspecte, en l'apartat següent es 

descriu amb detall el procediment per a la gestió dels residus generats. 

5.2.8. Sobre el paisatge 

Les mesures a prendre són: 

 Delimitació clara dels espais d'afectació per a l'execució de les obres 

mitjançant tanques i balises. 

 Per a la zona annexa destinada a la ubicació de vestidors i emmagatzematge, 

procurar un tancament perimetral rígid, opac i d'alçada suficient com per 

impedir la visió de l'espai des de punts estratègics propers. 

 Obra ordenada i neta mitjançant la revisió i neteja periòdica, evitant així la 

dispersió de materials i escombraries tant a la zona de treballs com en l'entorn 

proper. 

 Adequar les zones d'aplec perquè no superin l'altura del tancament perimetral 

instal·lat a la zona annexa a l'emmagatzematge. 

 En acabar l'obra, restituir qualsevol camí o zona afectada (forats, brutícia, etc.) 

durant l'execució de la mateixa. 

 

5.3. Afecció per abocaments accidentals 

El risc de contaminació produïda per l'abocament de productes contaminants pot 

afectar directament, no només a elements del medi abiòtic (aigües superficials, sòl, 

etc.), sinó a la fauna i a la flora marines. 

L'ocurrència d'abocaments accidentals està íntimament relacionat amb la 

presència de substàncies o preparats perillosos, mercaderies perilloses i residus 

perillosos. 

Els accidents, que impliquen risc per a les persones, instal·lacions o per al medi 

ambient, estan habitualment associats al vessament de productes, a l'abocament 

durant les operacions de càrrega i a la descàrrega o la pèrdua d'eficàcia de les 

cubetes de retenció. Els incidents estan associats a pèrdues de producte per 

degoteig, petits cops o fissures en la instal·lació o recipients i abocaments, o 

purgues sense riscos importants per a les persones, medi ambient i instal·lacions. 
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Els abocaments accidentals es localitzen principalment a les zones de càrrega i 

descàrrega, en els llocs d'emmagatzematge, en els equips de bombament i per on 

discorren canonades d'emmagatzematge. 

D'aquestes circumstàncies es deriva la necessitat d'una correcta localització, 

identificació i emmagatzematge de les substàncies perilloses que es puguin 

precisar en l'obra. 

Les mesures que s'aplicaran en l'obra per tal de reduir el risc d'abocaments 

potencialment generadors d’impacte sobre el medi abiòtic terrestre són: 

 Totes les substàncies o preparats perillosos han d'estar degudament 

identificats acord amb el que s'indica en la legislació vigent (RD 363/1995, 

Ordre PRE/2317/2002 i R.D. 1078/1993). 

 Tots els residus perillosos hauran d'estar degudament identificats, classificats i 

etiquetats d'acord amb el Catàleg Català de Residus. 

 De totes les substàncies o preparats perillosos es disposarà de la seva fitxa de 

dades de seguretat que proporcionarà la identificació de la substància o 

preparat, de l'empresa fabricant, de la seva composició i informació sobre els 

seus components, la identificació dels perills, mesures a prendre en cas 

d'abocament, informacions ecològiques, ... 

5.3.1.  Sobre les aigües residuals assimilables a urbanes 

En el cas de necessitat de dotació de diferents serveis a la zona de l'obra, s’han 

d’aplicar les mesures següents: 

 A les instal·lacions permanents es disposarà d'una fossa sèptica, o un sistema 

de tractament equivalent. 

 En el cas d'instal·lacions temporals, es comptarà amb la presència de sanitaris 

sense connexió a xarxa ni fossa sèptica, havent de ser gestionats els residus 

obtinguts conforme a la seva naturalesa per un gestor autoritzat. 

 

5.4.  Gestió de residus 

Tot i que en un principi es reutilitzarà tot el material possible, per tal d’abaratir 

costos, caldrà dur a un abocador el material sobrant no utilitzable de l’obra. 

S’hauran de buscar, per tant, abocadors o indrets degradats que es puguin utilitzar 

com a tal. La ubicació definitiva dels abocadors haurà de ser concertada amb la 

Direcció d’obra i amb les autoritzacions pertinents, tant dels organismes oficials 

com de la propietat. 
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Com a mesura preventiva i per tal de minimitzar el risc de contaminació d’aigües, 

sòl o vegetació, durant la fase d’obra, caldrà evitar al màxim l’abocament 

incontrolat de residus de qualsevol tipus. 

De manera general, cal indicar que en tot el procés constructiu s'aplicaran els 

criteris de prevenció i minimització en origen, la incentivació de la reutilització, 

reciclat i valorització i en últim cas l'eliminació adequada establint els elements 

necessaris per a la correcta gestió. 

Tenint present que l'èxit o fracàs en la gestió dels residus generats a la obra depèn 

en gran mesura del grau de coneixement i de conscienciació del personal, es 

recomana que el personal, especialment el destinat a la reutilització de tasques de 

manteniment de la maquinària, rebi formació específica respecte a la gestió dels 

residus. 

Tres són els tipus de residus que es generaran a l'obra (Llei 9/2008, del 10 de juliol 

reguladora dels residus): 

 Els no especials (on incloem els assimilables a municipals). 

 Els residus especials. 

 Els inerts. 

De forma general, s’haurà de tenir especial cura amb els residus generats durant 

l’execució de l’obra, especialment amb els perillosos, de forma que se n’asseguri 

una correcta gestió: 

5.4.1. Residus no especials assimilables a municipals 

Els residus no especials són definits com aquells que procedeixen d'activitats 

domèstiques, de comerç, d'oficines, de serveis, o que, per la seva naturalesa o 

composició són assimilables a un residu domèstic. 

S'han de generar en la seva major part a les instal·lacions de l'obra: menjadors, 

oficines, vestuaris, ... i en menor mesura en altres localitzacions. 

Es pretendrà la implantació d'un sistema de segregació de residus que permeti la 

seva gestió selectiva, disposant en les zones d'oficines contenidors aptes per a la 

recollida de paper, vidre, envasos i embalatges i residus orgànics. Amb la finalitat 

d'afavorir aquest tipus de recollida, i en coherència amb la legislació vigent, es 

disposarà el mateix codi de colors que l'establert en el Pla Nacional de Residus 

Sòlids Urbans. 

En la resta de superfícies, i sempre pròxims al dels llocs de treball del personal de 

l'obra, es disposaran contenidors per a envasos. En cas de ser necessari, es 

procedirà a la instal·lació de recollida selectiva a les instal·lacions auxiliars d'obra. 
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La retirada d'aquests residus l’ha de fer un gestor autoritzat. 

5.4.2. Altres residus no especials 

Són els residus definits per exclusió per la legislació vigent, com els que no estan 

inclosos com a tal en el Catàleg Europeu de Residus. 

Per a la correcta gestió d'aquests residus es procedirà a les següents actuacions: 

 S'aplicaran criteris de minimització, reutilització i quan sigui possible 

reciclatge de materials, reduint així el volum de residu generat. 

 Es delimitaran una o diverses zones en funció de la fase d'obra, on dipositar i 

no es realitzaran dipòsits incontrolats fora de les zones habilitades. 

 Es segregaran els altres residus (perillosos i assimilables a municipals). 

 S'habilitaran dipòsits adequats, preferentment bolquets, separats i identificats. 

 Per residus com metalls, pneumàtics, fusta, ... es contractaran els serveis de 

gestors autoritzats que realitzin activitats de recuperació, reutilització o 

reciclatge d'aquests residus. 

 Es portarà un registre de la quantitat total de residu generat i de la proporció 

que s'ha reutilitzat, reciclat, valorat i lliurat a un gestor autoritzat. 

5.4.3. Residus especials 

Els residus perillosos són aquells que figuren en el Catàleg Europeu de Residus 

com perillosos. 

Amb la finalitat d'assegurar la seva correcta gestió, i minimitzar el risc  

d'abocaments accidentals, s'han previst per a l'execució del projecte diferents 

mesures de protecció, de control i de gestió, així com s'ha establert un procediment 

de alerta ambiental específic. 

Respecte als residus perillosos, la totalitat de les empreses participants en la obra 

que els generin, hauran d'estar inscrites quan, així sigui exigit, en el Registre de 

Productors de Residus Industrials. 

Per a la correcta gestió dels residus perillosos es procedirà a les següents 

actuacions: 

 Es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada, la 

correcta gestió de la recollida, transport i tractament dels residus perillosos 

generats. En tot moment s'assegurarà l'adequat registre i arxiu de la 

documentació de lliurament i acceptació dels residus. 
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 Els residus perillosos disposaran d'espais específics per al seu 

emmagatzematge previ al seu lliurament a un gestor autoritzat. 

 Envasar, etiquetar i emmagatzemar els residus perillosos conforme a la 

legislació vigent (R.D. 833/88, R.D. 952/97 i Decret 154/98). 

 Portar un llibre de registre de residus perillosos conforme als R.D. 833/88 i 

R.D. 952/97. 

 Sol·licitar i comptar amb el document d’admissió de residus perillosos i 

arxivar-los durant un període mínim de 5 anys. 

 No entregar residus perillosos a un transportista que no compleixi amb els 

requisits exigits per la legislació. 

Els espais compliran el que estableix el Reial decret 379/2001 de 6 de abril, pel 

qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de Productes Químics i les seves 

instruccions tècniques complementàries. 

Els llocs habilitats estaran formats per cubetes, coberts i protegits de les 

inclemències meteorològiques. Serà individual en el cas de residus perillosos en 

que la mescla en el cas de vessament suposa un augment de la perillositat. 

La seva solera serà de material impermeable, formigó o similar, o un altre material 

amb la mateixa funcionalitat, resistent a les substàncies que s'hi van a 

emmagatzemar. 

Aquesta solera tindrà un lleuger pendent cap a una zona de drenatge, segura i 

accessible, aïllada de la xarxa de drenatge natural i que permeti la seva retirada per 

mitjans físics o mecànics. 

Els llocs d'emmagatzematge estaran correctament senyalitzats amb les 

corresponents senyals d'advertència, d'obligació i de prohibició. 

Tots els recipients estaran degudament identificats i organitzats en funció de la 

seva compatibilitat. 

 En cas de vessament accidental de lubricants o combustibles és aplicable el Pla 

d'Emergència Ambiental, actuant conforme amb el procediment establert. De 

manera general es procurarà quan sigui possible al tractament immediat de la 

superfície afectada amb substàncies absorbents, de les quals es disposarà en 

obra. El material emprat ha de ser gestionat com a residu perillós. 

 El recinte utilitzat per a l'emmagatzematge dels bidons de residus perillosos 

tindrà un volum útil suficient com per albergar folgadament la totalitat dels 

residus generats durant els últims sis mesos. 
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5.5.  Desmantellament d'instal·lacions i neteja de la zona d'obra  

En finalitzar les activitats de l'obra, es durà a terme el desmantellament de les 

instal·lacions i es procedirà a l'adequació conforme a l'ús projectat dels 

emplaçaments dels diferents elements que conformen les instal·lacions. 

 Es desmantellaran les superfícies d'impermeabilització existents en obra i 

estructures similars, lloses i cubetes de formigó, lliurant a un gestor autoritzat 

els residus generats en aquestes tasques. 

 Les casetes d'obra (oficines, menjadors, vestuaris) es desmuntaran. Els residus 

generats seran segregats en funció de la seva naturalesa, i lliurats a un gestor 

autoritzat. 

 S'aixecaran les fosses sèptiques existents en obra, gestionant els residus 

generats. 

 Tots els residus perillosos, no perillosos i assimilables a urbans existents en 

obres i instal·lacions hauran de ser retirats i lliurats a un gestor autoritzat. 

 Es comunicarà als organismes competents el cessament de totes les activitats 

que generaven residus. 

 

5.6. Informes 

Els contractistes hauran de facilitar els següents documents i informes a la Direcció 

d’Obra: 

 Còpia dels controls sonors realitzats. 

 Còpia de l’autorització de productor de residus. 

 Còpia anual de la quantitat i gestió dels residus generats durant la fase de 

construcció. 

 Còpia dels incidents durant la fase de construcció, relatius a afeccions del sòl o 

sobre el medi marí, i actuacions portades a terme. 

6. Definició de les mesures de vigilància 

En aquest apartat es definiran les mesures de vigilància i control que s’aplicaran 

durant l’obra. 
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6.1. Control del soroll 

Es definiran dos punts de mesura de la sonoritat des de l’inici de les obres tal com 

es mostra en la figura 8. 

 

Figura 8. Punts de control dels nivells de pressió sonora 

Aquests dos punt seran situats: 

 c/Barcelona  

 c/Marinada 

En cas de protestes veïnals, es faran mesures extraordinàries del soroll en la zona 

de queixa. 

 

6.2. Control del residus 

6.2.1. Sobre residus assimilables a urbans 

Per tal d'assegurar la correcta gestió dels residus assimilables a urbans a la obra, 

amb caràcter quinzenal es comprovarà l'estat de les zones de contenidors per a 

aquest tipus de residus, inspeccionant si es realitza una correcta segregació d'els 

residus per al seu tractament selectiu. 

Es comprovarà l'estat general de la zona així com la disposició dels contenidors en 

obra, per tal d’incorporar-ne en cas de mancança.  
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6.2.2. Sobre els residus no perillosos 

En les mateixes revisions realitzades pels residus assimilables a urbans, es 

comprovarà l'estat de les zones de segregació per als residus no perillosos. 

Amb una periodicitat trimestral, cal presentar un registre de la quantitat total de 

residu generat i de la proporció que s'ha gestionat. 

6.2.3. Sobre els residus perillosos 

Amb periodicitat quinzenal es procedirà a la revisió de les zones d'aplecs dels 

residus especials. A cada revisió es comprovarà: 

 L'estat general del mateix. 

 El correcte etiquetatge dels residus. 

 L'existència o no d'abocaments accidentals. 

 Les anotacions realitzades en el llibre de registre. 

Es procedirà a la realització d'un reportatge fotogràfic per a cada revisió. Amb una 

periodicitat bimensual es sol·licitarà còpia de tots els documents generats en 

aquest període en relació amb la producció i gestió d'aquests residus. 

 

6.3. Control de la qualitat de l’aire 

Aquesta obra no generarà un increment considerable de partícules nocives. Tot i 

això, cada mes es consultaran els informes de qualitat de l’aire de les estacions del 

Departament de Territori i Sostenibilitat per verificar que no hi hagi una variació 

de les partícules nocives des de l’inici de l’obra. 

 

6.4. Control de la qualitat de l’aigua 

Per tal de garantir que l’aigua no queda afectada per la remodelació del dic, es 

procedirà a prendre mostres des de dos punts pròxims a la zona, tal com es mostra 

en la figura 9. 
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Figura 9. Localització dels punts de mostreig per comprovar la qualitat de l’aigua 

Les mostres s'han de prendre per personal que compleixi les especificacions de la 

Norma UNE-EN 45.004:1995 i les analítiques que no es realitzin in situ seran 

realitzades per un laboratori que compleixi amb la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025. 

La recollida de mostres es realitzarà amb caràcter mensual. 

El mostreig es realitza mitjançant tubs Bailer i Alfa que es llancen a l'aigua i 

s'omplen d'aigua en els tres nivells previstos, en superfície i fons per aquest ordre 

per evitar la barreja d'aigua de diferent nivell. 

Cada mostra és hissada al vaixell on es prenen les dades de mesura in situ (pH i 

oxigen dissolt), i cadascuna de les mostres és buidada en el pot estèril de boca 

ampla. 

Totes les mostres preses seran immediatament codificades, indicant com mínim 

localització de la mostra, data, hora, mètode de la presa, persona encarregada de la 

presa, condicions meteorològiques, naturalesa del tractament preliminar, agent de 

conservació, i codi unívoc d'identificació de la mostra. 

Les mostres són identificades individualment en el punt de recollida amb 

etiquetes; cadascuna s'acompanya d'un formulari de mostreig amb el codi, data i 

hora del mostreig. Un cop etiquetades, es mantenen refrigerades durant el 

transport fins a la seva anàlisi en un laboratori acreditat per l'òrgan competent per 

realitzar aquest tipus d'analítiques. 
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En les mostres recollides, es realitza l'anàlisi de tot el paquet analític de qualitat de 

les aigües i qualitat d'aigües de bany. 

Tots els mètodes utilitzats són mètodes oficials, normalitzats, i es recullen en el 

Standard Methods for Examination of Waters and Wastewaters de la APHA,  WWA, 

WPCF. Els límits dels paràmetres es poden observar en la figura 10. 

 

Figura 10. Procediment analític per a determinar els diferents paràmetres de la qualitat de l’aigua 

7. Mesures per al foment de la sostenibilitat 

7.1.  Gestió de residus generats 

Abans de l'inici de les obres, el Contractista elaborarà i presentarà un pla específic 

per a la correcta gestió de residus de construcció generats. Aquest pla haurà 

complir amb tot el que estableix aquest annex. 

7.2.  Materials 

A causa de l'especificitat de l'obra, aquesta requereix de poca variabilitat de 

materials ja que només usarem escullera i formigó. 

Davant les diferents possibilitats a l'hora d'escollir un material, es prioritzaran els 

que compleixin un o més dels següents condicionants: 

 Major durabilitat. 

 Menor risc de contaminació en cas d'erosió o trencament. 

 Disposar de certificat de Garantia de Qualitat en el seu procés constructiu. 

 Disposar d'acreditació de qualitat, distintiu de garantia de qualitat ambiental 

segons CE o similar. 

En especial es valorarà molt positivament la reutilització de materials dins de la 

pròpia obra. 
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7.3.  Estalvi d'aigua 

S’intentarà usar la mínima aigua possible, és a dir, s’intentarà evitar el 

malbaratament dels recursos hídrics disponibles per a l’obra. Però abans de l'inici 

de les obres, es revisarà amb detall els procediments a seguir en la execució de les 

diferents activitats, per poder definir mesures d'estalvi d'aigua. Com a exemple, es 

pot plantejar l'ús d'aigua procedent de la neteja de canaletes de les “cubes” de 

formigó com reg per la cura d'aquest. Perquè aquesta mesura sigui viable, convé 

disposar de punts de neteja molt propers a la zona de formigonat. 

8. Emissió d’informes 

S’elaborarà un llibre de seguiment ambiental de l’obra on s’anotaran totes les 

observacions necessàries que demostrin els objectius determinats pel Programa de 

Vigilància Ambiental. Aquestes observacions s’anotaran en forma de fitxa diària, 

amb croquis de les operacions i resultats. Així mateix, s’elaborarà un reportatge 

fotogràfic o videogràfic que faciliti el seguiment de la vigilància ambiental. 

Es redactaran, a més a més, una sèrie de documents per part dels tècnics 

participants al Programa de Vigilància Ambiental. Els informes s’emetran per 

duplicat a la Direcció General de Costes i a la Direcció d’Obra, durant l’execució de 

les obres. La periodicitat d’aquests informes serà la que s’indica a continuació: 

 Inicial: En el cas d’identificar-se algun impacte significatiu, es procedirà 

immediatament a proposar la mesura correctora adequada. Es disposarà d’un 

llibre d’obres per a les anotacions diàries. 

 Mensual: Es verificarà el grau d’ajustament de l’impacte real al previst, amb el 

seguiment de l’avaluació de la qualitat del medi. Es valoraran els possibles 

efectes secundaris sobre els receptors de l’ecosistema o dels recursos 

pesquers. 

 Final: Al final de l’obra es realitzarà una recopilació de tota la informació 

generada, la valoració i justificació dels efectes produïts per l’obra i la proposta 

de recomanacions per al seu seguiment, en cas que es consideri necessari. 

9. Conclusions 

Per tot l’exposa’t en aquest document, i tenint en compte la relació d'efectes o 

impactes ambientals negatius que han estat identificats, es pot valorar l’impacte 

inicial de les obres com  ha lleugerament moderat. Amb l'adopció de les mesures 

preventives ja incloses dins del projecte, així com de la resta de mesures, tant 

preventives com correctores que s'han relacionat, es pot concloure que el impacte 

residual i global de l'execució de les obres de remodelació del dic exterior del Port 

de Llançà es valora com a compatible. 
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1. Introducció 

La justificació de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus de l'ITEC, 

realitzat amb els costos de mà d'obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d'un banc de preus homogeni s'ha decidit contemplar els 

sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos en funció del tipus 

d'obra de què es tracti, en un únic coeficient. El coeficient seleccionat per 

contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s'aplica a la 

justificació de preus. 

El cost mínim d'indirectes per tot tipus d'obra s'estima en un 5%, augmentant en 

funció dels aspectes comentats anteriorment. 

D'altra banda, per ser el pressupost total superior a 600.000 € (IVA inclòs) s'aplica 

un percentatge d'increment del 0,00%. 

Per raons del tipus d'obra, s'aplicarà un percentatge d'increment de l'1% per 

imprevistos per les Obres Marítimes. 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 

6,00%. 

Com que el projecte s’executarà a partir del 2013, l’IVA serà del 21%. 

2. Llistat de justificació de preus 

A continuació s'adjunten els llistats que corresponen a la justificació de preus i que 

s'han obtingut a través del programa TCQ amb què s'ha realitzat el pressupost 

d'aquest projecte constructiu. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 21/01/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €104,90h SubmarinistaA012S000

 €18,39h ManobreA0140000

 €16,53h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 21/01/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €159,56h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

C13124C7

 €12,27h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €46,80h Camió per a transport de 20 tC1501900

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €63,88h Grua autopropulsada de 24 tC150G900

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €10,69h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

C1B0AU10

 €41,10m3 Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb
residus inerts o no especials

C1RA1100

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €21,95h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda de 11 kWC4121110

 €424,00h Draga de cullera amb pontó i equip amb cullera de 1000 l de
capacitat

C4211100

 €172,00h Gànguil autopropulsat de 150 m3C4311000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,05m3 AiguaB0111000

 €18,37t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €16,62t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €16,40t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 6000 a 8000 kg de pes

B0441B00

 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €203,19m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €1,98m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 5 usosB0D7UC01

 €9,21m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica

B64M2201

 €14,95u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl.lica

B64Z2A00

 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

B8ZBU300

 €3,05kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials, de color vermell, tipus F-3008-R o equivalent

B8ZBU303

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €1.385,82u Boia de senyalització esférica de color groc, de 600 mm de
diàmetre i 1100 d'alçada, de plàstic rigid, amb contrapes,
cap i cadena de foneig, grillet de lira, 2 grillets rectes, 2
morts de 60 kg i cadena d'unió entre eles morts

BBD11G20
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €78,03m3 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

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,18300/R 16,530001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,18300 18,18300
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,189001,050000,180B0111000 =xAiguam3

11,9405018,370000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,7610016,620001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

20,71000103,550000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,60050 58,60050

0,181831,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,02733

78,02733COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,00M3 RETIRADA I TRANSPORT ESCULLERAG12584B8 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21990/R 21,990000,010A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Maquinària:

21,04596/R 159,560000,1319C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h

13,57200/R 46,800000,290C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

19,16400/R 63,880000,300C150G900 =xGrua autopropulsada de 24 th

Subtotal... 53,78196 53,78196

COST DIRECTE 54,00186

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,00186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,46u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 4,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

8,26500/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,92700 14,92700
Maquinària:

4,71250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

2,45250/R 39,240000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

10,42750/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,93750/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 18,53000 18,53000

COST DIRECTE 33,45700

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,45700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,68m3 CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ
EN L'OBRA

G24220D5 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

21,04596/R 159,560000,1319C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 21/01/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,63800/R 46,800000,035C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 22,68396 22,68396

COST DIRECTE 22,68396

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,68396COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,75m3 Dragatge general de fons marí, 5 a 15 m de fondària, en
zona de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i càrrega de
material sobre gànguil

G2H23211 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

9,75200/R 424,000000,023C4211100 =xDraga de cullera amb pontó i equip amb cullera de 1000 l de
capacitat

h

Subtotal... 9,75200 9,75200

COST DIRECTE 9,75200

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,75200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,75m3 Transport de material de dragatge dins de l'obra amb
gànguil autopropulsat de 150 m3, amb recorregut 1 milla
marina, carregat amb excavadora de cullera prensora

G2HA1511 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

18,74800/R 172,000000,109C4311000 =xGànguil autopropulsat de 150 m3h

Subtotal... 18,74800 18,74800

COST DIRECTE 18,74800

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,74800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,04t Formació de llit d'escullera al fons del mar amb pedra
calcària de 6000 a 8000 kg de pes a una distància de la línia
de la platja 0 a 500 m i col·locació amb gànguil
autopropulsat

G2HA1512 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,64400/R 172,000000,027C4311000 =xGànguil autopropulsat de 150 m3h

Subtotal... 4,64400 4,64400
Materials:

16,4000016,400001,000B0441B00 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 6000 a 8000 kg de pes

t
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 21/01/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 16,40000 16,40000

COST DIRECTE 21,04400

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,04400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,85m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20
km

G2R350AA Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

5,85000/R 46,800000,125C1501900 =xCamió per a transport de 20 th

Subtotal... 5,85000 5,85000

COST DIRECTE 5,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,61m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers
de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 3 m

G32D2103 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,181501,210000,150B0A3UC10 =xClau acerkg

0,38606203,190000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

2,079001,980001,050B0D7UC01 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 5 usosm2

Subtotal... 2,64656 2,64656
Altres:

10,4850023,300000,450A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,3400020,680000,500A0133000 =xAjudant encofradorh

0,105202,630000,040A0DZ0000 =xDesenconfrantl

1,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,034008,500000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

Subtotal... 20,96420 20,96420

COST DIRECTE 23,61076

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,61076COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,71t Escullera marítima amb blocs de pedra granítica de 6000 a
8000 kg de pes, col·locats amb grua

G3J4B20T Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09950/R 21,990000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1,09950 1,09950
Maquinària:

21,04596/R 159,560000,1319C13124C7 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
pinça manipuladora de pedra

h

19,16400/R 63,880000,300C150G900 =xGrua autopropulsada de 24 th

Subtotal... 40,20996 40,20996
Materials:

16,4000016,400001,000B0441B00 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica
de 6000 a 8000 kg de pes

t

Subtotal... 16,40000 16,40000

COST DIRECTE 57,70946

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,70946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,60m3 Formigó per a murs de molls HM-30/B/20/III+Qc, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

G46212H4 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 5,49750 5,49750
Maquinària:

9,09630/R 101,070000,090C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 9,09630 9,09630
Altres:

87,0060085,300001,020B064E32B =xFormigó HM-30/B/20/III+Qc de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició III+Qc

m3

Subtotal... 87,00600 87,00600

COST DIRECTE 101,59980

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,59980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,87m2 Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12
cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent,
sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i
transport de runes a l'abocador

G9RHU030 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 21/01/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

14,29350/R 21,990000,650A0121000 =xOficial 1ah

11,95350/R 18,390000,650A0140000 =xManobreh

10,74450/R 16,530000,650A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 36,99150 36,99150
Maquinària:

10,77700/R 16,580000,650C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

7,97550/R 12,270000,650C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

6,94850/R 10,690000,650C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

7,39800/R 41,100000,180C1RA1100 =xSubministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb
residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 33,09900 33,09900
Altres:

0,533000,410001,300B0552100 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH

kg

2,025007,500000,270B2RA61H0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residust

11,1280053,500000,208B9H11251 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític

t

Subtotal... 13,68600 13,68600

0,092480,25%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 83,86898

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,86898COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,12m2 Base d'anivellament i transició, amb morter de resines epoxi,
col·locat manualment

G9ZZ1100 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06597/R 21,990000,003A0121000 =xOficial 1ah

0,05517/R 18,390000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,12114 0,12114
Altres:

15,000007,500002,000B0714000 =xMorter sintètic de resines epoxi de 15cmkg

Subtotal... 15,00000 15,00000

COST DIRECTE 15,12114

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,12114COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,28m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA33001 Rend.: 14,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

4,71214/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,36143/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,73714 8,73714
Maquinària:

0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h

Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:

8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 19,27966

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,27966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,65m2 Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella
rugosa tipus F-3008-R o equivalent de dos components en
fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

GBA3U701 Rend.: 7,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32714/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

9,42429/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

4,72286/R 16,530002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,47429 17,47429
Maquinària:

1,11571/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

2,47571/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h

Subtotal... 3,59142 3,59142
Materials:

9,150003,050003,000B8ZBU303 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials, de color vermell, tipus F-3008-R o equivalent

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 9,58680 9,58680
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COST DIRECTE 30,65251

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,65251COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,26t COLOCACIÓ ESCULLERA MARÍTIMAGG3JB20Z Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09950/R 21,990000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1,09950 1,09950
Maquinària:

19,16400/R 63,880000,300C150G900 =xGrua autopropulsada de 24 th

Subtotal... 19,16400 19,16400

COST DIRECTE 20,26350

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,26350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,02m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H6452131 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,09500 10,09500
Materials:

18,420009,210002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica

m2

5,0830014,950000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl.lica

u

1,1704178,027330,015D060P021 =xFormigó 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

m3

Subtotal... 24,67341 24,67341

0,252382,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,02079

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,02079COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.399,82u Subministrament de balissa flotant per a senyalització
provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania
Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta de boia de
senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 600 mm i
alçada 1100 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena
de fondeig i dos morts de 60 kg cadascun units per una
cadena de 7 a 10 metres, preparada per instal·lar

HBD11G20 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,79250/R 18,390000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,79250 13,79250
Materials:

1.385,820001.385,820001,000BBD11G20 =xBoia de senyalització esférica de color groc, de 600 mm de
diàmetre i 1100 d'alçada, de plàstic rigid, amb contrapes,
cap i cadena de foneig, grillet de lira, 2 grillets rectes, 2 morts
de 60 kg i cadena d'unió entre eles morts

u

Subtotal... 1.385,82000 1.385,82000

0,206891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.399,81939

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.399,81939COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €677,64u Fondeig i retirada de balissa flotant per a senyalització
provisional, d'acord amb les indicacions de Capitania
Marítima i de l'Autoritat Portuària, composta per boia de
senyalització, esfèrica de color groc, de diàmetre 600 mm i
alçada 1100 mm, contrapesos, flotador, cadena de fondeig i
dos morts de 60 kg cadascun units per una cadena d'entre 7
i 10 metres. Inclou el transport per mitjans marítims fins al
punt de fondeig i la retirada fins al lloc d'emmagatzematge

HBD11G21 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

87,96000/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

419,60000/R 104,900004,000A012S000 =xSubmarinistah

73,56000/R 18,390004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 581,12000 581,12000
Maquinària:

87,80000/R 21,950004,000C4121110 =xForaborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda de 11 kWh

Subtotal... 87,80000 87,80000

8,716801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 677,63680

0,00%DESPESES INDIRECTES

677,63680COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €2,63l DesenconfrantA0DZ0000

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH

B0552100

 €85,30m3 Formigó HM-30/B/20/III+Qc de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició III+Qc

B064E32B

 €7,50kg Morter sintètic de resines epoxi de 15cmB0714000

 €0,00m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €8,50cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €7,50t Deposició controlada a centre de reciclatge de residusB2RA61H0

 €53,50t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític

B9H11251
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1. Introducció 

S’ha realitzat una recopilació fotogràfica de l’àrea d’estudi per tal de visualitzar 

quina és la situació actual a l’àrea de projecció del Port de Llançà i del seu entorn, 

incloent la zona de la població pròxima al port, i l’actual port.  

A la figura 1 es mostra un plànol general de l’àmbit d’aquest recull de fotografies. 

 

Figura 1. Plànol general de la zona pròxima de la població de Llançà al port d’aquesta 

 

2. Situació general 

En canvi, en la següent imatge 1 extreta de la pàgina web de l’ajuntament de 

Llançà, es pot observar la situació aèria de tota la població. 

 

Imatge 1. Situació aèria de la població de Llançà i del seu port. 
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En la imatge 2 s’observa una perspectiva més específica de la part frontal del dic de 

protecció del port. 

 

Imatge 2. Part frontal del dic de protecció del port de Llançà 

3. Reportatge fotogràfic 

Les següents fotografies mostraran una perspectiva més particular de la zona. 

 

Imatge 3. Vista de la confraria del port 
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Imatge 4. Vista del canal d’entrada a la dàrsena. 

 

 

Imatge 5. Vista de la zona d’amarrament de la dàrsena just al costat del passeig marítim 
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Imatge 6. Vista de la dàrsena davant de la Platja del Port 

 

 

Imatge 7. Amarratges dels pescadors davant de la confraria 
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Imatge 8. Vista del dic exterior del Port de Llançà 

 

 

Imatge 9. Vista del dic afectat per les obres 
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Imatge 10. Vista de l’escullera del mantell superior major a 5T i dels acròpedes de 9m3 de volum 

 

 

Imatge 11. Búnquers del mirador del Castellar (zona pròxima al port) 
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Imatge 12. Vista del mirador de Castellar, zona pròxima al Port de Llançà 

 

 

Imatge 13. Vista de la Platja de Port i també del Port de Llançà (al fons de la imatge) amb els respectius 
amarratges, des del passeig marítim 

 



Treball Fi de Grau – Projecte de remodelació del Port de Llançà 

 

Annex 10. Reportatge fotogràfic  9 
 

 

Imatge 14. Vista del passeig marítim 

 

 

Imatge 15. Vista d’un negoci del passeig marítim 
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Imatge 16. Monument als pescadors 
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