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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest projecte de Remodelació de Port de Roses, te per objecte l’estudi de viabilitat d’una 

possible ampliació del port de Roses, així com la descripció de les obres i la realització dels 

càlculs necessaris per al desenvolupament de dita ampliació. Tot el que es recull en aquesta 

memòria es pot trobar ampliat i descrit amb detall en els annexes corresponents. 

El projecte també inclou l’anàlisi de les conseqüències ambientals, econòmiques i socials que 

es deriven del mateix 

 

2. ANTECEDENTS 
 

El mes de febrer de 2007, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques va aprovar 

definitivament el nou Pla de Ports de Catalunya, document que substitueix a l’anterior, vigent 

de l’any 2001. 

El nou Pla de ports de Catalunya suposarà un nou pas endavant per millorar l’ordenació del 

litoral català, promovent un ús portuari eficient, sostenible i racional. El Pla aposta, 

fonamentalment, per: 

• Prioritzar l’ampliació dels ports ja existents, en comptes de promoure’n la construcció 

de nous, optimitzar l’espai disponible a l’hora de crear nous amarratges i potenciar 

instal·lacions amb menys impacte ambiental. 

• En aquest sentit es preveu augmentar en prop de 6.000 places l’oferta d’amarratges 

per a la nàutica esportiva. 

• Potenciar l’economia amb la captació de nous mercats i la dinamització dels sectors 

comercial, turístic i pesquer. 

• Cercar el re-equilibri territorial en la ubicació dels nous amarratges i integrar el port a 

la ciutat, amb la creació de marines seques i d’altres espais de connexió. 

• Millorar l’operativitat dels ports, amb més vigilància als accessos per garantir el recer 

de les embarcacions i reforçant el Front Portuari Català per coordinar els ports 

comercials. 

• Introduir mesures per promoure la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la recollida i 

tractament   d’aigües   residuals,   així   com   el   control   de   la   contaminació   dels 

sediments. 

Addicionalment, el Pla de Port de Catalunya en referència específicament al port de Roses 

preveu la necessitat d’aplicar les següents mesures: 

• Reparació de desperfectes detectats en el dic de recer oest de la dàrsena pesquera. 

• Estudi d’aprofitament de la dàrsena situada al oest de la dàrsena pesquera. 

• Perllongament dels dics de recer per millorar l’agitació interior deguda al onatge 

exterior. 



DOC. 01- Memòria PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

6 
 

• Millorar manca d’amarradors esportius en temporada alta 

• Millorar integració port ciutat 

També cal tenir en compte que el maig de 2010, l'Ajuntament de Roses va rebre l'autorització 

per rebre creuers, convertint-se en el segon municipi de la Costa Brava que rep tràfic de 

creuers per darrere de Palamós. Tanmateix, de moment, el municipi no té construïda cap 

terminal per rebre i embarcar passatge i es procedeix per ancoratge a la badia, la qual cosa 

resulta un aparatós desplegament d'embarcacions auxiliars, incomoditats per als passatgers, 

major lentitud d'operació i una sensació de precarietat i d'estacionalitat que no afavoreix gens 

al municipi. 

És per tant necessària la construcció de les infraestructures adequades per rebre vaixells de 

creuers i permetre així la completa integració i competició amb la resta de ports de la 

Mediterrània que sí compten ja amb les instal·lacions pertinents. 

 

3. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 

De manera general, es pot dir que els condicionants a l'hora de dissenyar un projecte 

d'aquestes característiques són: 

Condicionants urbanístics: totes les actuacions han d'estar d'acord amb el planejament 

general del territori a ocupar i en el terreny guanyat al mar s'ha d'aplicar la Llei de Costes i la 

Llei de Ports. 

Condicionants ambientals: aquests condicionants es tracten a l'Estudi d'Impacte Ambiental 

(EIA) i són sensibles a aspectes com l'impacte sobre la flora i fauna així com l'impacte visual i 

paisatgístic o sobre la qualitat de l'aigua 

Aquestes afectacions es tenen en compte tant durant la construcció de l'obra com durant la 

fase d'explotació del port. 

Condicionants socioeconòmics: en l'EIA també s'estudien les conseqüències 

socioeconòmiques i si fos pertinent es duen a terme mesures preventives i correctores 

El nou port pretén potenciar la zona des del punt de vista turístic i fomentar el contacte directe 

amb el mar i el medi marí, així com facilitar les condicions necessàries per a prioritzar la 

iniciativa, gestió i capital privats. 

Condicionants resistents i funcionals: òbviament, les obres que configuren el port han de 

complir una sèrie de requisits pel que fa a la seva resistència. 

El disseny de la nova instal·lació portuària es fa tenint en compte les activitats de pesca i 

d'esbarjo nàutic ja existents, així com tots els serveis duts a terme al port, permetent el bon 

desenvolupament de cada un d'ells i garantint l'accessibilitat i la estada amb comoditat. 
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A més des del punt de vista funcional la solució adoptada s’haurà d’acomodar a les necessitats 

derivades dels objectius específics del projecte descrits en el següent apartat en termes per 

exemple d’accessibilitat, tipologia de les obres etc. 

En els següents apartats es veuran desenvolupats de forma més específica els principals 

condicionants i com s’han abordat a l’hora de desenvolupar el disseny de la solució definitiva. 

 

4. OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 

Tenint en compte les necessitats que es reflecteixen en l’apartat Antecedents, els objectius 

específics d’aquest projecte i de les obres que se’n deriven es detallen a continuació: 

• Executar obres de disminució de l’ample de bocana actual, millorant els problemes 

d’agitació actuals deguts a onatge exterior i permetent l’aprofitament de la dàrsena 

situada al oest del moll de pescadors, actualment en desús. 

• Estudiar la viabilitat d’aprofitament de la dàrsena anteriorment citada, buscant l’obertura 

a nous mercats (iots de gran eslora), donant cabuda a amarradors esportius convencionals 

extra per als moments punta de temporada . 

• Executar un moll que permeti l’atracada de creuers de passatge de manera que aquests 

no hagin de realitzar les maniobres de càrrega i descàrrega fondejats a la badia. 

• Reparació de la zona oest del moll de pescadors mitjançant una ampliació de l’ample del 

mateix 

 

5. SITUACIÓ ACTUAL 
 

5.1. Descripció General 
 

Situada a la part nord del golf de Roses, a l’alt Empordà, Roses es una típica vila costanera de la 

mediterrània, lligada estretament al mar i a les activitats nàutiques. Es troba situada a uns 70 

km de Girona i a un 180 km de la capital catalana i a una distancia menor de 30 km de França. 

El terme municipal de Roses, de 45,9 km2 d'extensió i 19.731 habitants (font: idescat, 2011) 

comprèn les terres del Sud Oest de la península del Cap de Creus, seguint la línia de la costa 

des de la badia de Joncols fins al Far de Santa Margarida. 

L'espai urbà s'estén en totes les direccions a causa de la pressió turística, caracteritzat pel gran 

nombre d'urbanitzacions, tant a la costa com a l'interior. Les localitats del municipi són: Mas 

Mates, Els Grecs, la Garriga, Mas Boscà, Mas Fumats, el Mas Oliva, Montjoi, Roses, Santa Rosa 

de Puig-rom, Santa Margarida, Almadrava, Montjoi, Muntanyeta, i Canyelles Petites. 
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Figura 1. Situació del municipi de Roses 

El Port Esportiu i Pesquer de Roses és al costat del nucli urbà de la ciutat de Roses, al nord-est 

del Golf que porta el seu mateix nom i protegit dels temporals de llevant pel Cap de Creus. 

La dàrsena pesquera està arrecerada per un dic d’uns 400 metres de longitud, perpendicular a 

la costa, i la dàrsena esportiva  per un contradic en forma corba d’uns 800 m de longitud, que 

forma una bocana de 9 m de calat. L’antic contradic, en forma de “L” i d’uns 780 m de 

longitud, separa les dàrsenes esportiva i pesquera. 

La superfície total del port és de 365.562 m2, dels quals 245.415 m2 són de mirall d’aigua. El 
sector pesquer disposa d’una longitud de molls de 1.035 m, una llotja de 1.910 m2, casetes de 
pesca i dipòsit de gel. 

 

5.2. Zona Port Pesquer 
 

Els serveis que ofereix el port són la llotja, la confraria de pescadors, el magatzem, les casetes i 

l'assecat de xarxes.  

Eslora (m) Representació (%) 
Menys de 12 

De 12 a 15 
Mes de 20 

59 
6 
29 

 

Sector pesquer Dades 

Metres lineals de moll 
Embarcacions 
Pesca 
Adossat al dic oest 
Moll de la llotja 
Moll sud 
Moll de ribera1 
Moll de ribera 2 
Passarel·la de pesca 

1255 metres 
84 
2410 T/a 
4-6m de calat/322 de longitud 
4-6m de calat /322 de longitud 
2-4 m de calat /96 de longitud 
2-3 m de calat /203 de longitud 
2-3m de calat /238m de longitud 
2-4 m de calat /52 ml de longitud 

Taula 1. Relació d’eslores i distribució geométrica del port pesquer. 
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Les embarcacions que venen les seves captures al port de Roses no son exclusivament les 
que hi tenen el port base, sinó que també hi ha vaixells amb port base a Palamós, Santany i 
Tarragona. 

 

5.3. Zona Port Esportiu 
 

La construcció de la mateixa es va dur a terme entre els anys 2001-2004. Es tracta per tant 

d’una obra relativament nova i plenament consolidada que no necessita a priori de cap 

intervenció de millora. 

Les característiques principals del port esportiu de Roses es recullen a continuació: 

La dàrsena té un calat que varia entorn dels 2,5 m als 4 m en les dàrsenes esportives i la 

bocana de la zona esportiva té unes cotes de profunditat de 4m i també en el avantport. Té 

474 amarradors per eslores de 6 a 15m i 180 places en marina seca. 

Els serveis disponibles per les embarcacions al amarratge són aigua electricitat mentre que els 

serveis a les embarcacions són: 

1. Reparacions 

2. Travelift 45 tm 

3. Grua 8tm 

4. Rampa fins a 6 m 

5. Tallers 

6. Reparació mecànica 

7. Electrònica naval 

8. Reparació de casc 

9. Calafat 

També disposa de serveis addicionals com Bar-Cafeteria i restaurant. 

6. ESTUDI DEL ENTORN 
 

6.1. Batimetria i Geologia 
 

La batimetria serà determinant per definir les seccions i les tipologies de les obres portuàries 

així com el volum de dragat o de reblert. És una dada fonamental en un projecte d'aquest 

tipus, ja que en depèn l'onatge que actua sobre la zona d'estudi i per tant, condiciona l'alçada 

d'ona de càlcul o la tipologia de les obres d'abric. 

Podem constatar que la batimetria existent tendeix a “orientar” l’onatge cap a la bocana, cosa 

que fa que onatges del sud, i del sud-est puguin afectar la agitació de la dàrsena que volem 

aprofitar. 
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Figura 2. Batimetria Digitalitzada de la zona d’estudi 

 

Pel que fa a la geologia (veure Annex 2) a la zona nord del port podem esperar trobar capes de 

sediments de platja sota les quals trobarem material de sedimentari de dipòsit de rieres i 

torrents i per tant amb menys capacitat portant. 

D’altra banda la zona sud del port està adossada a una zona mes rocosa, on arranca el Cap de 

Creus. Per tant podem esperar que sota el material sorrenc que forma les platges trobarem 

material resultat de la erosió de la roca present en aquesta zona del Cap de Creus. 

Concretament a la zona del cap de creus ens trobem amb un substrat generalment granític. Pel 
que fa referència a la zona d’actuació el que trobem segons l’institut cartogràfic de Catalunya, 
es Grandiorita biotiticohondrémbica. No obstant això hem de tenir en compte que en al port hi 
ha zones amb una lleugera capa de fangs superficials que cal dragar abans d’assentar-hi 
qualsevol infraestructura.  

Aquesta zona de la costa catalana es caracteritza per a tenir una morfologia abrupta amb un 
pendent moderat. Al sud ens trobem platges de tipus sorrenc fins a Empúries i cap al nord, al 
cap de creus, ens trobem zones més de cales rocoses com ara bé cala Joncols. 

 

6.2. Entorn natural i paisatgístic. 
 

La localització de Roses, s’emmarca al costat de quatre dels grans espais naturals protegits 

del país: 

• Parc Natural del Cap de Creus 

• Parc Natural dels Aiguamolls del Empordà 

• Paratge natural d’interès nacional de l’Albera 

• Parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 
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Figura 3. Situació de les zones d’interès natural i paisatgístic al entorn del port de Roses. 

 

6.3. Entorn històric cultural i activitats turístiques 
 

La zona del municipi de Roses disposa d’un gran nombre d’elements amb elevat poder atractiu 

del turisme. A part dels ja citats espais naturals, en l’annex 2 podem trobar una relació de la 

àmplia oferta que ofereix la zona en termes de: 

• Patrimoni històric i arquitectònic 

• Festa i tradició 

• Museus i centres culturals 

• Arts escèniques i música 

• Gastronomia 

• Activitats de l’entorn: submarinisme, paracaigudisme, excursionisme etc. 

Tot això proveeix a Roses de les eines necessàries per a la oferta de “packs” de turisme molt 

valorats per als passatgers de creuers. 

 

7. ESTUDI DE LA DEMANDA 
 

En línies generals podrem observar com el sector turístic creix en detriment del sector 

pesquer, cada vegada menys actiu. Això fa que haguem de buscar en altres sector les 

alternatives d’aprofitament del mirall d’aigua que es genera amb aquest projecte. El port 

esportiu es un port ja consolidat que satisfà la demanda esportiva convencional. A més Roses 

disposa d’un entorn idoni (veure Annex 2 d’aquest projecte) per atraure al sector turístic dels 
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creuers de passatges i dels grans iots (ja que a més els ports que poden sonar servei a aquests 

dos sectors són escassos), per tant si les condicions del mercat també acompanyen serà una 

opció molt interessant d’aprofitament del nou espai generat. 

 

7.1. Sector pesquer 
 

Cada vegada més, les captures pesqueres estan disminuint i, malauradament les flotes van 

minvant. Això es una realitat des de l’any 1994. Des del 1981 fins al 1994, la tendència es a la 

baixa, però amb algun repunt, però a partir del 1994, hi ha una disminució de les captures. Això 

es nota als ports, com el de Roses, en que si be fa uns anys enrere les barques de pesca 

s’amarraven en 3 files, actualment això no passa, atès que el nombre d’embarcacions de les 

flotes ha disminuït significativament. (Dades detallades a l’annex 5) 

 

7.2. Sector esportiu de grans eslores 
 

Port Roses S.A. no pot admetre embarcacions d’eslora superior a 35-40m atesa la seva 

configuració em planta i amplada de canals. En aquest sentit, aquesta part del port es queda 

limitada. Aquest factor es un problema per la demanda actual d’amarradors de grans eslores. 

Hi ha una franja d’embarcacions d’eslores compreses entre els 40 i els 100m que tenen 

problemes per trobar un punt d’amarrador, be sigui per tot l’any o be només per les èpoques 

d’hivernada. 

Els armadors d’aquests grans iots, durant l’estiu amarren a ports com Canes, Niça, Mònaco, 

Eivissa, Sardenya, etc. i durant l’hivern retiren els vaixells a zones mes abrigades per realitzar 

manteniments o estades en espera del proper estiu. Per tot això necessiten punts 

d’amarrada mes segurs i preparats, ben comunicats i amb serveis. Els ports que actualment 

recullen aquestes característiques d’amarradors per iots de grans eslores no son nombrosos. 

Entre la Côte d’Azur i Barcelona no trobem cap altra infraestructura portuària capaç de donar 

cabuda a aquest tipus de iots. 

 

7.3. Sector Creuers Turístics 
 

El turisme relacionat amb els passatgers de creuers que atraquen a ports com el de Palamós o 

el de Barcelona, proporcionen una repercussió econòmica a la zona de milions d’euros anuals. 

Aquests vaixells, els més grans de la seva categoria, poden portar a bord entre 1200 i 1500 

passatgers. Per tant, pot ser una bona ocasió per proposar que Roses sigui un punt d’escala 

fix per aquest tipus de creuers.  
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Actualment, la Mediterrània és la segona destinació de creuers a nivell mundial, per darrere 

del Carib. Barcelona és el port líder d'Europa i el cinquè port de creuers del món, i els ports de 

les Illes Balears ocupen la tretzena posició mundial. Això es deu a les excel·lents condicions 

climatològiques i l'atractiu de la costa Mediterrània, fent que la temporada de creuers comenci 

al mes de març i finalitzi al novembre. 

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Roses, el Patronat de Turisme Costa Brava, la Cambra de 

Comerç de Girona i la de Palamós, han signat un acord de col·laboració institucional per 

potenciar Roses com un port d'escala i destinació turística de creuers que fan rutes per la 

Mediterrània, fomentant el desenvolupament de l'oferta turística vinculada a l'àmbit de 

creuers tant al municipi de Roses com a tota la Costa Brava. 

Fins ara, Roses ha rebut un petit nombre de creuers. Com exemple, el creuer The World, 

fondejat a la badia durant dos dies, amb 196 m d'eslora, una màniga de 29,8 metres, un calat 

de 6,7 metres, 241 passatgers a bord, majoritàriament nord-americans, i 275 tripulants. 

Aquests passatgers van arribar a terra mitjançant embarcacions preparades per desembarcar 

els passatgers des del creuer fondejat fins al port. 

Un altre exemple de la seva activitat és el fet que aquesta temporada (2012) la companyia de 

creuers del Seabourn QUEST ha fondejat a Roses en tres ocasions. Es tracta d'un vaixell de 198 

metres d'eslora, 32 metres de mànega, 6,5 metres de calat i capacitat per a 500 passatgers 

majoritàriament americans, que jan realitzat escales de unes 10 hores a Roses venint de 

Barcelona. 

 

8. ESTUDI DE CLIMA MARÍTIM 
 

En el annex 3 d’aquest projecte, s’estudia de manera detallada el clima marítim de la zona 
d’estudi. Per fer-ho es determinen el règims d’onatge a profunditats indefinides a partir dels 
registres d’onatge a mar obert. Aquests règims constituiran el punt de partida per al anàlisis 
de clima marítim a la zona de projecte. A partir de les dades en profunditats indefinides es 
defineixen els principals paràmetres estadístics que caracteritzen el registre i les seves 
relacions: Hs, Tp i relació alçada-període. Es realitza també un estudi del nivell mig del mar per 
obtenir el valor de la alçada ona més probable un any típic. L’anàlisi del clima marítim es 
realitza seguint les recomanacions del les ROM 0.3-91. 

També s’ha estudiat la obra en termes de vida útil, risc màxim admissible i període de 
retorn associat a l’onatge de càlcul. Aquest anàlisi de les obres d’abric es realitza des de la 
perspectiva determinista de la ROM 0.2-90. 

S’han utilitzat dues fonts de dades diferents per estudiar el clima mig d’onatge i el clima 
extremal. Per estudiar el clima mig s’ha utilitzat el punt WANA situat a la badia de roses 
(WANA2074057, longitut: 3.250 E, latitut : 42.125 N). Aquest punt WANA disposa de dades des 
de l’any 1996 fins a l’actualitat. 

Pel que fa a les dades utilitzades per al càlcul del clima extremal, es la boia de la xarxa XIOM 
situada també a la badia de Roses. Aquesta boia es troba localitzada a una profunditat de 
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46m, concretament en el punt: 42 10.79N – 03 11.99 E. És un element de mesura de dades 
escalar i té dades disponibles des de 1992 per l’onatge (alçada d’ona i període) i des de 2008 
per les dades de vent i corrent. 

L'obra d'aquest projecte correspon a infraestructures de caràcter general de nivell de 
seguretat 1, que significa risc baix de pèrdues de vides humanes o danys mediambientals en 
cas de trencament. De l'aplicació d'aquestes recomanacions a les obres objecte del present 
projecte, tenint en compte les seves característiques, s'obté que la vida útil de l'obra és de 25 
anys. 

En el nostre cas estimem la possibilitat de pèrdues de vides humanes reduïda dóna i es tracta 
d'una obra rígida hi ha risc de destrucció total. La repercussió econòmica serà mitjana en cas 
d'inutilització. Per tant el risc en el nostre cas és E = 0.15-0.2. Per aquesta vida útil i riscos 
admissibles resulta que el període de retorn per el temporal de càlcul és: T = 133 anys. 

A partir d’aquest període de retorn es calcula l’onatge  a efectes del càlcul estructural, i 
s’utilitza un període de retorn de 5 anys per als càlculs d’ultrapassament. El procés detallat es 
pot consultar en l’annex 3. A continuació es presenten resumits els resultats d’onatge de càlcul 
en aigües profundes i propagat a peu d’estructura per a les direccions que poden tenir 
incidència donada la localització del port. 

Direcció Kα Hs(m) Tp(s) 

NE 1 8.34 10.30528 

ENE 0.95 7.923 9.995866 

E 0.9 7.506 9.686452 

ESE 0.9 7.506 9.686452 

SE 0.8 6.672 9.067624 

SSE 0.8 6.672 9.067624 

S 0.75 6.255 8.75821 

SSW 0.75 6.255 8.75821 

SW 0.8 6.672 9.067624 

Taula 2. Onatge de càlcul TR=133 anys a profunditats indefinides. CLIMA EXTREMAL 

 

 

DIRECCIÓ 
Distància desde el morro (m) 

0 50 100 150 200 Extr.Sud 

SW 5.60 3.88 3.37 3.40 3.40 2.53 

SSW 2.01 3.79 4.56 6.167 6.16 4.66 

S 3.60 3.76 4.65 5.244 5.24 4.01 

SSE 3.86 3.42 3.73 3.710 3.71 2.18 

DIRECCIÓ Distància desde el morro 

0 50 100 150 200 Extr Sud 

SW 3.70 2.57 2.23 2.25 2.25 1.68 

SSW 1.33 2.51 3.02 4.08 4.08 3.08 

S 2.39 2.49 3.08 3.47 3.47 2.65 

SSE 2.56 2.27 2.47 2.45 2.45 1.45 

Taula 3. Onatge de cálcul propagat a peu d’estructura. Taula superior TR=133 anys. Taula inferior TR=5anys. CLIMA 
EXTREMAL 
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Figura 4. Freqüències observades de període de pic i alçada d’ona significant. CLIMA MIG 

 

 

Figura 5. Taula d’encontres Hs-Tp. CLIMA MIG 

  

9. ESTUDI DE DINÀMICA LITORAL 
 

La dinàmica litoral és el conjunt de canvis que es produeixen a la franja costanera i que es 

produeixen a la franja costanera i que poden donar lloc a grans variacions en la morfologia 

litoral. 

La principal força que provoca aquests canvis és el moviment de les grans masses d'aigua en 

forma d'ones, corrents i marees. Altres fenòmens que poden provocar un efecte sobre les 

zones costaneres són els tsunamis, la variació del nivell del mar o l'alteració en els processos 
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d'erosió / sedimentació. Els ports poden modificar aquesta dinàmica. Els canvis en la dinàmica 

litoral induïts per aquestes estructures, poden ser més o menys notables segons el tipus de 

port i de les condicions i morfologia originals del litoral. 

Com es pot observar amb més detall en l’annex 4 de Dinàmica Litoral, el port es troba dins de 

les zones de cisalla de Roses. Això provoca que el terreny circumdant sigui principalment 

rocós, amb escassa sorra que ser mobilitzada per les corrents. Si hi afegim el fet de que al sud 

del port hi ha una petita platja amb poc material per ser mobilitzat per la corrent i amb una 

pendent de la batimetria es molt acusada, podem afirmar que el transport de sorra es poc 

significatiu.  

Per tant el port actual ja està actuant com a barrera total. Les obres proposades no arriben a 

profunditats majors que l’estat actual i per tant no afecten la dinàmica litoral de la zona sud 

del port. 

A més la platja artificial situada al nord del port està estabilitzada per espigons de manera que 

aquest projecte no afectarà tampoc la dinàmica litoral d’aquesta. 

 

10. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 
 

En l’annex 6 del projecte es descriuen amb detall les diferents alternatives que s’ha contrastat 

per donar solució a la problemàtica plantejada i assolir els objectius marcats per aquest 

projecte. De forma resumida les diferents alternatives són: 

 

10.1. En planta 
 

Alternativa 0: correspon a deixar les coses tal i com estan i no realitzar cap intervenció en el 

port de Roses més enllà de les que ja es fan. Alternativa altrament coneguda com BAU 

(“Business As Usual”). 

Alternativa 1: consisteix en allargar 170 metres el dic de recer de l’actual port esportiu (dic 

nord del port de Roses) seguint la direcció que té actualment en el seu tram final. El nou dic ha 

de tenir una explanada aprofitable per sobre de la línia de flotació d’uns 20 metres d’ample, 

per poder acollir-hi totes les activitats. El moll del dic oest de la dàrsena pesquera s’ampliarà 5 

metres, per guanyar espais d’aparcament i augmentar la separació física entre les activitats 

pesquera i esportiva. 

Alternativa 2: consisteix en allargar 226 metres el dic de recer sud del port  pesquer seguint 

aproximadament la direcció de les batimètriques de profunditats entre 14 i 15 metres. 

Aquesta alternativa comporta la necessitat d’ampliar l’ample del braç d’aquest tram de dic per 

tal de facilitar la circulació d’autocars i vehicles cap a la zona d’amarradors i moll de creuers. El 
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moll del dic oest de la dàrsena pesquera s’ampliarà 5 metres, per guanyar espais d’aparcament 

i augmentar la separació física entre les activitats pesquera i esportiva. 

Alternativa 3: consisteix en allargar 226 metres el dic de recer sud del port  pesquer seguint la 

direcció actual del mateix, es a dir, en perpendicular a la línia de la costa. El moll del dic oest de 

la dàrsena pesquera s’ampliarà 5 metres, per guanyar espais d’aparcament i augmentar la 

separació física entre les activitats pesquera i esportiva. Comporta la necessitat d’ampliar 

l’ample del braç d’aquest tram de dic per tal de facilitar la circulació d’autocars i vehicles cap a 

la zona d’amarradors i moll de creuers. 

En totes les alternatives el moll de creuers es situaria a la part exterior de la nova alineació del 

dic d’abric, ja que la configuració actual del port no permet la maniobra d’aqeust tipus 

d’embarcacions de forma segura en la dàrsena interior. 

Per a seleccionar la solució a desenvolupar s’ha realitzat un anàlisi multicriteri els detalles del 

qual es poden apreciar en l’annex 6, i el resultat del qual es presenta a continuació: 

  PES Alt. 
0 

Alt. 
1 

Alt. 
2 

Alt. 
3 

CRITERIS 
FUNCIONALS 

(45%) 

Adecuació al Pla Especial 5 1 1 0.8 0.4 

Connexió amb altres zones del 
port 

10 0.6 0.8 0.6 0.6 

Agitació interior dàrsenes 15 0.2 0.4 0.8 0.6 

Ample de bocana 5 1 0.4 0.8 1 

Calat guanyat noves dàrsenes 5 0.6 0.8 1 1 

Espai per revirada 5 1 0.4 0.6 1 

CRITERIS 
ECONÒMICS 

(45%) 

Volum d'inversió 20 1 0.8 0.6 0.4 

Tamany creuers que admet 10 0 0.6 1 1 

Nº Amarradors gran eslora 10 0 0.8 1 1 

Nº Amarradors nous esportius 5 0 0.8 0.8 0.8 

CRITERIS 
IMPACTE AMBIENTAL 

(10%) 

Impacte visual/paisatgístic 5 1 0.8 0.8 0.6 

Impacte en ecosistemes 5 1 0.8 0.8 0.6 

       

TOTAL  100 57 69 78 70 

Taula 4. Resultat de l‘anàlisi multicriteri de les alternatives en planta 

Com es pot constatar l’alternativa a desenvolupar és la 2, que es descriurà amb més detall en 

els apartats següents. 

 

10.2. En Secció 
 

Com es pot observar de forma detallada en l’annex 6, s’han considerat totes les tipologies 

d’obra en secció existents per a l’execució del dic d’abric i les ampliacions interiors (tipus moll). 

En aquest cas no ha sigut necessari la realització d’un anàlisi multicriteri ja que els propis 
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condicionants funcionals de la obra han permès escollir de forma clara la opció a 

desenvolupar. 

En el cas del dic d’abric, la nova alineació no només 

la nova dàrsena de l’onatge exterior, sinó que a més ha de permetre l’atracada de creuers per 

la part exterior, i l’amarratge d’iots de gran eslora per la part interior. Per tant la única 

tipologia de dic que permet aquest

més, per millorar la operativitat de les dos cares del dic en termes d’agitació, es dotarà al 

parament vertical de capacitat dissipativa de l’energia de l’onatge mitjançant la instal·lació de 

blocs BARA prefabricats de formigó

En el cas de les ampliacions del moll interior i del braç del dic sud, els calats son prou petits per 

executar una moll de tipus gravetat. Donat que estem fent una ampliació adossada a 

infraestructures rígides de parament ver

d’esforç de contenció de terres.

La solució adoptada és la execució de molls de formigó submergit adossat a les 

infraestructures existents. Novament ens trobem amb la problemàtica de la reflexió del 

onatge. Per tant també s’executaran blocs BARA sobre el formigó submergit de manera que 

s’optimitzi l’operativitat de la nova dàrsena en termes d’agitació interior.

 

11. ESTUDI D’AGITACIÓ INTERIOR
 

Un dels criteris utilitzats a l’hora d’escollir l’alternativa 

es comporta la mateixa en termes d’agitació interior. En l’Annex 7 es desenvolupa de forma 

detallada la comparativa de les diferents alternatives al respecte, tot utilitzant els resultats 

gràfics i numèrics obtinguts a

Figura 6. Zonificació de les dàrsenes interiors, per a l’estudi d’agitació interior
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condicionants funcionals de la obra han permès escollir de forma clara la opció a 

En el cas del dic d’abric, la nova alineació no només ha d’abrigar les aigües interiors i sobretot 

la nova dàrsena de l’onatge exterior, sinó que a més ha de permetre l’atracada de creuers per 

, i l’amarratge d’iots de gran eslora per la part interior. Per tant la única 

tipologia de dic que permet aquesta doble funcionalitat és la de dic en parament vertical

més, per millorar la operativitat de les dos cares del dic en termes d’agitació, es dotarà al 

parament vertical de capacitat dissipativa de l’energia de l’onatge mitjançant la instal·lació de 

BARA prefabricats de formigó. 

En el cas de les ampliacions del moll interior i del braç del dic sud, els calats son prou petits per 

executar una moll de tipus gravetat. Donat que estem fent una ampliació adossada a 

infraestructures rígides de parament vertical la nova infraestructura no ha d’aguantar cap tipus 

d’esforç de contenció de terres. 

La solució adoptada és la execució de molls de formigó submergit adossat a les 

infraestructures existents. Novament ens trobem amb la problemàtica de la reflexió del 

onatge. Per tant també s’executaran blocs BARA sobre el formigó submergit de manera que 

s’optimitzi l’operativitat de la nova dàrsena en termes d’agitació interior. 

ESTUDI D’AGITACIÓ INTERIOR 

Un dels criteris utilitzats a l’hora d’escollir l’alternativa en planta a desenvolupar ha sigut com 

es comporta la mateixa en termes d’agitació interior. En l’Annex 7 es desenvolupa de forma 

detallada la comparativa de les diferents alternatives al respecte, tot utilitzant els resultats 

gràfics i numèrics obtinguts amb la modelització mitjançant el software SWASH

 

Figura 6. Zonificació de les dàrsenes interiors, per a l’estudi d’agitació interior
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condicionants funcionals de la obra han permès escollir de forma clara la opció a 

r les aigües interiors i sobretot 

la nova dàrsena de l’onatge exterior, sinó que a més ha de permetre l’atracada de creuers per 

, i l’amarratge d’iots de gran eslora per la part interior. Per tant la única 

dic en parament vertical. A 

més, per millorar la operativitat de les dos cares del dic en termes d’agitació, es dotarà al 

parament vertical de capacitat dissipativa de l’energia de l’onatge mitjançant la instal·lació de 

En el cas de les ampliacions del moll interior i del braç del dic sud, els calats son prou petits per 

executar una moll de tipus gravetat. Donat que estem fent una ampliació adossada a 

tical la nova infraestructura no ha d’aguantar cap tipus 

La solució adoptada és la execució de molls de formigó submergit adossat a les 

infraestructures existents. Novament ens trobem amb la problemàtica de la reflexió del 

onatge. Per tant també s’executaran blocs BARA sobre el formigó submergit de manera que 

en planta a desenvolupar ha sigut com 

es comporta la mateixa en termes d’agitació interior. En l’Annex 7 es desenvolupa de forma 

detallada la comparativa de les diferents alternatives al respecte, tot utilitzant els resultats 

SWASH. 

Figura 6. Zonificació de les dàrsenes interiors, per a l’estudi d’agitació interior 
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De forma resumida es pot observar que la alternativa 2 es la que millor es comporta en termes 

d’agitació interior, seguida per la 3. La alternativa 1 i la 0 presenten comportaments 

notablement pitjors que les dues anteriors. 

A més un cop obtinguts els coeficients d’agitació i utilitzant les dates disponibles de clima mig 

d’onatge, s’ha pogut desenvolupar un estudi d’operativitat de les diferents dàrsenes del port 

en termes d’agitació, que es presenta resumit a continuació:  

 

Sector Tp(s) h de no operativitat anual 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

SW 6 0 0 0 2.0028864 0.4381314 

7.5 0 0 0 2.85288847 0.90567888 

9 0 0 0 0.29834633 0.09471312 

SSW 6 0 0 0 0.2503608 6.0086592 

7.5 0 0 0 0.49812338 2.17362931 

9 0 0 0 0.40253076 0.40253076 

S 6 0 0 0 0 3.755412 

7.5 0 0 0 0.24906169 6.6340978 

9 0 0 0 0.02604611 1.24547753 

SSE 6 0 0 0 0 2.816559 

7.5 0 0 0 0.45283944 2.8302465 

9 0 0 0 0.03551742 0.29716241 

TOTAL  0 0 0 7.0686008 27.6022979 

Taula 5. Temps en hores de no operativitat ANUAL de les diferetns zones interiors 

Sector Tp(s) h de no operativitat a l’estiu 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

SW 6 0 0 0 0 0 

7.5 0 0 0 0.05136316 0.05136316 

9 0 0 0 0.0053714 0.0053714 

SSW 6 0 0 0 0 0 

7.5 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0.05968224 

S 6 0 0 0 0 0.28397088 

7.5 0 0 0 0.05136316 0.5507272 

9 0 0 0 0.0053714 0.10444392 

SSE 6 0 0 0 0 0.28397088 

7.5 0 0 0 0 0.18262456 

9 0 0 0 0.0053714 0.01909832 

TOTAL  0 0 0 0.11884052 1.54125256 

Taula 6. Temps en hores de no operativitat durant els mesos de JUNY, JULIOL i AGOST 
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Els temps mínims mensuals de no operativitat segons la ROM 3.1-99 són de 10h per a zones de 

trànsit i de 20h per les de permanència, de manera que durant la temporada d’estiu no serien 

acceptables més de 30h i 60h respectivament. Podem observar en els resultats obtinguts en la 

taula 6 que complim aquests mínims de forma clara. 

 

12. BASES DE CÁLCUL DELS DIMENSIONAMENTS 
 

L’anàlisi d’estabilitat s’ha dut a terme al llarg de tot el dic, situant una secció de control cada 

50 metres, i utilitzant les condicions més desfavorables d’onatge en cada secció. 

Per al desenvolupament l’annex 8 de Verificació i Dimensionament del Dic s’han seguit les 

recomanacions de la ROM 0.5-9 i ROM 0.2-90.  

Per als càlculs d’estabilitat s’ha utilitzat l’onatge de període de retorn 133 anys, utilitzant 

l’alçada màxima d’onatge com a dada de càlcul. La formulació utilitzada per calcular les 

pressions i esforços actuants sobre el dic ha estat la de GODA (1985) per la seva utilitat davant 

qualsevol tipus d’onatge (en ruptura o no). 

Pel que fa a les característiques dels materials que s’han utilitzat per als càlculs, els diferents 

paràmetres considerats es detallen a continuació, dividits segons si pertanyen al calaix, a la 

banqueta o al terreny de fonamentació: 

Calaix 

Densitat formigó armat (ton/m3) 2.4 
Densitat del material de reblert (ton/m3) 2.1 
Densitat del aigua de mar (ton/m3) 1.025 

Banqueta 
Angle de fregament intern (rad) 0.785 
Angle de fregament intern (º) 45 
Pes específic saturat (ton/m3) 2 
Pes específic submergit (ton/m3) 0.975 
Cohesió (ton/m2) 0 

Material Fonamentació 
Angle de fregament intern (rad) 0.576 
Angle de fregament intern (º) 33 
Pes específic saturat (ton/m3) 1.9 
Pes específic submergit (ton/m3) 0.875 
Cohesió (ton/m2) 0 

Taula 7. Característiques dels materials emprats en els càlculs. 

 

Per a comprovar les condicions de ultrapassament del dic, s’utilitzen condicions d’onatge 

mitges (típicament períodes de retorn entre 1 i 5 anys). En aquest cas hem propagat l’onatge 

de període de retorn 5 anys a peu d’estructura (veure annex 3). La formulació utilitzada per als 

càlculs de cabdal ha sigut la de Franco and Franco (1999). 



DOC. 01- Memòria PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

21 
 

De manera resumida es pot afirma que la estructura projectada (descrita en el següent 

apartat) ha complit satisfactòriament les següents verificacions: 

• Estabilitat al lliscament i bolcada clàssics 

• Estabilitat a la bolcada plàstica 

• Estabilitat de la Banqueta 

• Verificació del esfondrament del terreny 

• Verificació de l’ultrapassament 

• Verificació de la flotabilitat del calaix 

Per a una descripció detallada de cadascuna de les verificacions consultar l’annex 8 d’aquest 

projecte. 

 

13. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

Com ja s’ha vist anteriorment, aquesta alternativa consisteix en allargar 226 metres el dic de 

recer sud del port  pesquer seguint aproximadament la direcció de les batimètriques de 

profunditats entre 14 i  15 metres. El nou dic ha de tenir una explanada aprofitable per sobre 

de la línia de flotació d’uns 20 metres d’ample, per poder acollir-hi tant les activitats 

d’embarcament/desembarcament de passatge com d’aparcament d’usuaris del moll de iots de 

gran eslora i estacionament d’autocars per a recollir turistes procedents dels creuers.  

Per això aquesta nova alineació de dic s’executarà amb calaixos de 22.05 metres d màniga, 

33.1 metres d’eslora i 17 metres de puntal, prefabricats de formigó armat HA-

30/B/20/IIIb+Qc+E. Aquests calaixos es fondejaran sobre una banqueta d’escullera de 100-

200kg amb enràs de graves, que es protegirà amb un mantell d’escullera de 2T i bloc de guarda 

de formigó. Tant la banqueta com el mantell s’executaran amb talussos 3:2.  La 

superestructura de la secció del dic presentarà un mur de coronació situat aproximadament a 

la meitat de la seva màniga, per protegir l’interior del port dels ultrapassaments i per separar 

les activitats que es duen a terme a cada banda del mateix (creuers i iots de gran eslora). 

Per les cares interior i exterior del dic els calaixos presentaran 3 files de blocs BARA 

prefabricats de formigó (mateix tipus o similar que el dels dics) 

Amb aquest allargament ens queda un ample de bocana de 146 metres, superior als 139 

necessaris segons la ROM 3.1-99 per a la navegació amb doble canal de navegació 

d’embarcacions de 80 metres d’eslora i 12 de mànega.  

A més aquesta solució permet l’atracament de creuers de fins a 225-250 metres per la part 

exterior del dic de recer. Tota la zona d’atracament d’aquest tipus d’embarcacions es trobarà a 

una profunditat igual o superior als 14 metres de manera que no tenim limitacions pel que fa 

al calat.  Pel que fa al nombre d’amarradors de iots de gran eslora a la cara interior del dic, si es 

prenen com a referència amarradors de 40x10 metres podran cabre-hi 20 embarcacions 

atracades. 
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El moll del dic oest de la dàrsena pesquera s’ampliarà 5 metres per augmentar la separació 

física entre les activitats pesquera i esportiva. En aquest nou moll s’hi situaran les 

embarcacions entre 40 i 60 metres d’eslora i mitjançant pantalans flotants es generarà un nou 

espai per a embarcacions esportives convencionals (eslores entre 8 i 20 metres) per a acollir 

els pics de demana de la temporada alta d’estiu. Cal destacar que aquest nou moll ha de 

permetre adaptar-se a la demanda de cada moment, es a dir, en cas de no omplir-se els espais 

destinats a embarcacions de 40 a 60 metres, altres iots d’eslores inferiors també podran 

atracar en aquest espai. 

També s’ampliarà 5 metres l’ample del braç perpendicular a terra del dic sud per tal de facilitar 

la circulació d’autocars i vehicles cap a la zona d’amarradors i moll de creuers.  

Ambdues ampliacions (moll de pescadors i braç perpendicular a terra del dic sud) s’executaran 

de formigó submergit HM-30/B/20/IIIb+Qc+E, sobre banqueta d’escullera de 200 kg amb enràs 

de graves. El formigó submergit no arribarà a la superfície, ja que sobre ell es col·locaran els 

blocs BARA de formigó HA-30/B/20/IIIb+Qc+E. 

La explanada de la nova alineació del dic d’abric (moll de creuers i amarradors de iots de gran 

eslora) coronarà a la +2.5 metres, i donat que el mur de coronació s’elevarà 3.5 metres sobre 

la explanada, la coronació del mur serà de +6 metres. 

El braç perpendicular a terra del dic sud coronarà també a la +2.5, per homogeneïtat amb la 

nova alineació de dic, mentre que la ampliació del moll de pescadors s’executarà de tal manera 

que la coronació del mateix es mantingui com actualment, a +1.3 metres. 

 

14. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR 
 

14.1. Enderrocs i retirada d’esculleres 
 

Es procedirà a la retirada bloc a bloc mitjançant grua de la totalitat de la escullera que 

conforma l’actual morrot, així com de tot el material que hi hagi sota d’aquesta i que no formi 

part de la estructura principal del dic de recer actual. Aquesta escullera es conservarà per a la 

seva reutilització un cop acabat el gruix de les obres de remodelació. A més s’enderrocarà la 

tanca de la zona de drassanes adjacent al dic sud. 

 

14.2. Dragatge 
 

Per a obtenir els calats desitjats per a la execució de la banqueta i fondeig dels calaixos, el 

volum de dragatge a realitzar serà de entre 50000 i 60000 m3. 
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14.3. Execució Banquetes de fonamentació i enràs de graves 
 

Desprès de l’activitat de dragat s’executarà la banqueta d’escullera 100-200kg per a la nova 

alineació de dic i per a les ampliacions interiors. Els volums d’escullera son els següents: 

• Vbanqueta dic = 25400 m3 

• Vampliacions int.= 4900 m3 

• Vbanqueta total = 30300 m3 

L'activitat de enrasament es farà temporalment molt junta a les activitats posteriors de 

fondeig de calaixos (en el cas del nou tram de dic) i a la execució del formigó submergit (en el 

cas dels molls interiors i la ampliació del tram de dic sud perpendicular a la línia de terra), i es 

solaparan les dues activitats a mesura que la primera d'elles avança: 

• V enrasament dic = 1655 m3 

• V enrasament ampl. int = 800 m3 

• V enrasament total = 2380m3 

  

14.4. Execució transport i fondeig dels calaixos 
 

Donades les característiques batimètriques del port de Roses, no tenim calats suficients a les 

dàrsenes interiors del port per al emmagatzemament de calaixos a la espera de ser fondejats. 

Per aquesta raó queda desaconsellada també la construcció dels calaixos in-situ.  

Per tant els calaixos s’hauran de construir en altres ports amb millors condicions per realitzar 

la activitat i hauran de ser transportats a la obra via marítima amb remolcadors. 

S’han d’executar i transportar un total de 8 caixons de 22.05 metres de màniga, 33.1 metres 

d’eslora i 17 metres de puntal. 

 

14.5. Reblert dels calaixos 
 

Previ a la col·locació de blocs BARA a la zona del dic, cal realitzar el treball de demolició de les 

parets externes del calaix de formigó de manera que puguin instal·lar-se els blocs BARA. Un 

cop acabada aquesta feina de demolició es procedirà al reblert de les cel·les amb material 

granular i finalment es taparan aquestes amb una capa de formigó (formigó submergit en el 

cas de les cel·les que quedaran submergides en els laterals. 

El volum de material granular necessari per al reblert dels calaixos és aproximadament de 

75000 m3. 
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14.6. Execució formigó submergit 
 

S’executarà l’encofrat i el bombeig del formigó a mesura que vagi quedant enrasada la 

superfície de la banqueta, per tant aquesta activitat es realitza simultàniament a la 

d’enrasament amb un cert decalatge. 

Tenim un volum total de formigó submergit de 4963 (aprox.5000) metres cúbics per tant 

aquesta activitat tindrà una durada aproxima de 50 jornades, 22 per la ampliació del dic sud i 

27 per a l’ampliació del moll de pescadors. 

 

14.7. Execució Blocs BARA i mur de coronació dic 
 

La fabricació dels blocs BARA es realitzarà in-situ i es guardaran els mateixos a la zona de acopi 

de material. Es fabricaran amb la antelació necessària perquè arribat el moment de col·locar-

los a la obra es pugui satisfer el rendiment de la grua sense que aquesta estigui parada. 

El nombre total de blocs BARA necessaris ascendeix a 1230 blocs 

 

14.8. Execució xarxes de serveis 
 

En l’annex 10 del present projecte es desenvolupa un predimensionament de les xarxes de 

serveis necessàries per al correcte funcionament de les noves instal·lacions. De forma 

resumida s’han dimensionat els següents serveis: 

Abastament d’aigües: s’executaran les instal·lacions necessàries per garantir l’arribada d’aigua 

a les torretes de subministrament dels diferents molls i pantalans i als diferents hidrants 

projectats. 

Sanejament d’aigües residuals: s’instal·larà un dipòsit d’aigües negres per acollir les aigües de 

rebuig de les embarcacions a les que el port donarà servei. Aquestes aigües passaran per una 

petita estació depuradora soterrada en el propi dic i es bombejaran al sistema general de 

sanejament del municipi. 

Evacuació d’aigües pluvials: com que la superfície generada per les obres no es gaire extensa, 

només s‘executarà un sistema d’embornals en forma de rasa tapada amb reixa metàl·lica per 

dirigir les aigües de pluja a punts el més propers a la bocana possible evitant l’arrossegament 

de partícules i substàncies olioses a les aigües interiors del port, que es renoven de forma molt 

lenta. 

Xarxa elèctrica: estarà composada principalment per dos tipus de línies. En primer lloc de 

línies d’alta intensitat que abastiran les torretes de subministrament de manera que els 
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vaixells es puguin connectar a la xarxa (un total de 5 línies). En segon lloc línies de més baixa 

intensitat nominal que abastiran el sistema d’enllumenat viari projectat (un total de 3 línies). 

Aquestes línies es connectaran a la xarxa general en 2 punts diferents (2 escomeses) per la 

qual cosa s’hauran d’instal·lar dos quadres generals de control. 

 

14.9. Execució explanada i ferms 
 

En l’annex 9 del projecte i els plànols corresponents es pot consultar la descripció detallada i 

distribució en planta i secció dels diferents ferms projectats. S’executaran els ferms i la 

explanada tenint en compte 4 tipus d’us dels mateixos: 

• Zona d’operació / varada: el ferm s’executarà de formigó armat. 

• Zona de circulació: el ferm s’executarà de mescla bituminosa sobre capa de sòl-

ciment. 

• Zona d’aparcament: el ferm s’executarà de llambordes de formigó sobre capa d’enràs 

de sorres i formigó magre. 

• Zones per a vianants: les vorers s’executaran de panot de formigó sobre capa de 

morter i formigó magre. 

 

14.10. Acabats 
 

Per finalitzar la obra s’instal·laran els elements nàutics pertinents (defenses, morts, norais i 

cornamuses, torretes de subministrament, pantalans flotants i accessos als mateixos), les 

senyalitzacions i el pintat de marques vials horitzontals. 

També es considera la instal·lació d’elements auxiliars com baranes metàl·liques de protecció a 

les vores de les zones transitables del dic i la nova alineació i la creació de petites zones 

enjardinades a l’accés del nou dic sud. 

 

15. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 

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

implicacions que la construcció d'un moll de creuers al Port de Roses en el seu entorn. També 

es defineixen una sèrie de mesures preventives per als diferents impactes, de manera que es 

redueixi la seva magnitud fins a fer que el projecte sigui compatible amb el medi ambient 

La metodologia utilitzada en l'elaboració de l'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA) del present 

projecte, que apareix íntegrament en l'annex 11, es pot resumir amb els següents punts: 
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• 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. 

Així, sobre la base de totes les consideracions realitzades al llarg de l'annex corresponent, s'ha 

qualificat l'impacte ambiental global per a la materialització del projecte de construcció d'un 

moll de creuers com a compatible. 

 

16. SERVEIS AFECTATS 
 

Com es d’esperar les obres que es deriven d’aquest projecte tenen com a conseqüència una 

sèrie d’afectacions que es destaquen a continuació: 

Reducció de 5 metres d’ample al llarg de tota la longitud adjacent al dic sud de la superfície 

actual de la zona de drassanes. Aquesta afectació no suposa cap problema per al 

desenvolupament de les activitats que allà es desenvolupen un cop acabades les obres, donat 

que l’espai actual es superior al necessari. 

Ocupació de la zona de drassanes durant la execució de les obres. Les activitats de la zona de 

drassanes si que es veuran clarament afectades durant la fase d’execució, donat que gran part 

del espai s’utilitzarà per accedir a l’obra i per realitzar operacions amb maquinària. 

Ocupació de part del actual moll de petits creuers turístics. Per a facilitar la càrrega i 

descarrega de materials i maquinària des de terra als mitjans marítims que s’utilitzaran durant 

gran part de la obra. 

Afectacions al tràfic nàutic. Determinades activitats com el dragat o el fondeig de calaixos pot 

condicionar temporalment en algun moment de la obra el tràfic d’embarcacions al port, i per 

tant, l’activitat pesquera. 

No s’ha desenvolupat en aquest projecte un annex específic de serveis afectats ja que aquests 

ja queden ben reflectits en els punts anteriors. 

 

17. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

L'annex 14 Estudi de seguretat i salut respon a la normativa actual de obligat compliment del 

Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. L'annex consta dels documents obligats per la 



DOC. 01- Memòria PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

27 
 

normativa: Memòria, Plec, Plànols i Pressupost de Seguretat i Salut. Aquesta documentació ha 

de constituir la base per elaborar el Pla de Seguretat i Salut pel contractista. 

El pressupost d'execució material de seguretat i salut és de 237.508,54 euros (DOS-CENTS 

TRENTA-SET MIL CINC-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CUATRE CÈNTIMS). 

 

18. PLÀ D’OBRA I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

Es preveu un període d'execució de les obres de 437 jornades laborals, d'acord amb el pla 

d'obra que s'inclou en l'annex 12 d'aquest projecte. Això correspon a una durada de gairebé 

disset (14) mesos i onze (11) dies només contant jornades laborals. Si es tenen en compte dies 

festius el termini TOTAL d’execució de l’obra ascendeix a vint (20). 

Aquest pla d'obra es considera una estimació aproximada de la realitat, ja que dependrà 

fonamentalment de les disponibilitats de l'adjudicatari i del terme que s'assenyali per a 

l'execució de les obres, que és susceptible a ser modificat si s'utilitza maquinària o equips 

diferents als previstos 

En aquest annex es fa una breu descripció de les obres a executar i presenta un cronograma en 

forma de diagrama de barres amb la durada estimada de les activitats principals. 

19. ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER 
 

A l'annex 11 corresponent es realitza un estudi econòmic-financer de l'operació de construcció 

i explotació del nou port de Roses. Aquest estudi es basa en la confrontació del conjunt 

d'ingressos i despeses durant el període de concessió de 27 anys (2 anys d’obres i 25 de vida 

útil del projecte). 

El model de gestió utilitzat és l'habitual: l'organisme promotor es responsabilitza del Projecte 

de la construcció i de les inversions infraestructurals i aquest promotor ofereix la majoria dels 

serveis i equipaments portuàries en cessió d'ús a agents i empreses privades perquè la explotin 

durant el període de concessió. Es considera que la inversió inicial es finança mitjançant un 

crèdit a 25 anys. Tot i això el càlcul d’indicadors es fa des de la òptica econòmica, és a dir, es 

pretén estudiar la rendibilitat del projecte independentment de la manera en com aquest es 

financi. 

L’estudi es fa per a quatre escenaris de futur diferents que van des de l’escenari optimista 

(percentatges d’ocupació i tràfic esperat superiors o iguals al 75%), fins a escenaris més 

pessimistes (fins al cas d’ocupacions i tràfics de l’ordre del 25%). 

La conclusió és que el projecte és viable des del punt de vista econòmic financer ja que tots els 

indicadors són favorables VAN, TIR i període de retorn, per a tots els escenaris de futur tret del 
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mes pessimista dels quatre considerats. En resum, mentre l’ocupació i flux de creuers futur es 

mantingui dins de l’horitzó moderat o optimista el projecte es viable i rentable. 

A continuació es mostren els resultats d’indicadors obtinguts: 

Escenari 1 

- Tràfic de creuers de com a mínim el 75% del tràfic actual de Palamós. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius de gran eslora del 75% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius convencionals del 75% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana de places d’aparcament de pagament del 75% durant l’estiu i 

del 20% la resta de l’any. 

- VAN = 39.776.393,58€ 

- TIR = 13.70% 

- PRI = 10 anys 

 

Escenari 2 

- Tràfic de creuers de com a mínim el 50% del tràfic actual de Palamós. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius de gran eslora del 50% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius convencionals del 50% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana de places d’aparcament de pagament del 50% durant l’estiu i 

del 20% la resta de l’any. 

- VAN = 15.084.543,05€ 

- TIR = 7.88% 

- PRI = 15 anys 

 

Escenari 3 

- Tràfic de creuers de com a mínim el 50% del tràfic actual de Palamós. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius de gran eslora del 25% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius convencionals del 50% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana de places d’aparcament de pagament del 50% durant l’estiu i 

del 20% la resta de l’any. 

- VAN = 3.611.120.62€ 

- TIR = 4.34% 

- PRI = 22 anys 

 

Escenari 4 

- Tràfic de creuers de com a mínim el 35% del tràfic actual de Palamós. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius de gran eslora del 25% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius convencionals del 50% durant l’estiu. 
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- Taxa d’ocupació mitjana de places d’aparcament de pagament del 50% durant l’estiu i 

del 15% la resta de l’any. 

- VAN = -3.776.785,88€ 

- TIR = 1.39% 

- PRI = 34 anys 

20. PRESSUPOST 
 

El document Pressupost conté els documents: amidaments, quadre de preus número 1 i 2, 

pressupost, el resum del pressupost i últim full del projecte. 

Per al pressupost s'ha utilitzat el Banc de Preus 2010 del Port de Barcelona i el banc BEDEC 

actualitzat. 

El pressupost d'execució material total és de DOTZE MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA-UN MIL 

QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (12.951.004,29 euros). 

El Pressupost d'Execució per Contracte, després d'afegir el 13% de Despeses Generals, un 6% 

de benefici industrial i un 21% d'IVA, és de DIVUIT MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-VUIT MIL 

CENT CINCUANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (18.648.151,08 euros). 

21. PROPOSTA DE 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 qual es dicten les normes 

complementàries per a la classificació de contractistes d'obres de l'Estat. 

22. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
 

Aquest Projecte de remodelació del port de Roses compleix el que es disposa en l'article 21 de 

la Llei de Contractes de l'Estat, aprovada per Decret 923/65 de 8 d'abril i modificat per la Llei 

5/75 de 17 de març, en què els projectes es referiran a obres completes, en el sentit que l'obra 

és susceptible de ser lliurada per l'ús públic, comprenent tots els elements necessaris per a la 

seva utilització, sense perjudici 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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1. Situació actual 
 

Situada a la part nord del golf de Roses, a l’alt Empordà, Roses es una típica vila costanera de la 

mediterrània, lligada estretament al mar i a les activitats nàutiques. Es troba situada a uns 70 

km de Girona i a un 180 km de la capital catalana i a una distancia menor de 30 km de França. 

 

Figura 1. Situació del municipi de Roses 

El terme municipal de Roses, de 45,9 km2 d'extensió i 19.731 habitants (font: idescat, 2011) 

comprèn les terres del Sud Oest de la península del Cap de Creus, seguint la línia de la costa 

des de la badia de Joncols fins al Far de Santa Margarida. L'espai urbà s'estén en totes les 

direccions a causa de la pressió turística, caracteritzat pel gran nombre d'urbanitzacions, tant a 

la zona de costa com a l'interior. Les localitats del municipi són: Mas Mates, Els Grecs, la 

Garriga, Mas Boscà, Mas Fumats, el Mas Oliva, Montjoi, Roses, Santa Rosa de Puig-rom, Santa 

Margarida, Almadrava, Montjoi, Muntanyeta, i Canyelles Petites. 

El Port Esportiu i Pesquer de Roses és al costat del nucli urbà de la ciutat de Roses, al nord-est 

del Golf que porta el seu mateix nom i protegit dels temporals de llevant pel Cap de Creus. 

2. Antecedents 
 

L’historia d’aquesta població es remunta gairebé 3000 anys quan hi van arribar els primers 

habitants i varen fundar la ciutat grega de Rhode. Al llarg dels anys la vila s’ha anat adaptant 

als temps i diverses cultures han passat per ella, sense perdre mai el seu lligam amb el mar. 

La vila històricament ha basat la seva activitat econòmica en el sector de la pesca. No va ser 

fins al segle XX quan la principal economia va ser el turisme, sobretot estiuenc provocant un 

important creixement de la ciutat. Tot i això Roses disposa del principal port pesquer del nord 

de Catalunya. 

A causa de la creixent demanda del sector nàutic, provocada per aquest creixement del 

turisme, es va considerar apropiat de crear una dàrsena esportiva al port de roses a l’any 2001, 
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que va acabar el 2004. Aquesta dàrsena està adossada a la antiga dàrsena pesquera del port, 

de manera que el port que tenim consta de dues activitats principals: pesquera i esportiva. 

Pel que fa referència al port pesquer, el primer projecte de port artificial data de 1902. A l’any 
1930 es va aprovar el segon projecte de port artificial. Posteriorment va anar patint 

modificacions i ampliacions fins a tenir l’aspecte que coneixem avui en dia. 

La dàrsena pesquera és  gestionada per de  Ports de  la Generalitat, i la dàrsena esportiva 
construïda l’any 2001, tutelada per la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, 
concessionada a l’Ajuntament de Roses, i gestionada per l’empresa pública Port de Roses S.A. 

3. Instal·lacions actuals 
 

En la figura 2 podem observar com es distribueixen les diferents instal·lacions del port, 

configurant dos sectors clarament diferenciats: el port pesquer i el port esportiu. 

La dàrsena pesquera està arrecerada per un dic d’uns 400 metres de longitud, perpendicular a 

la costa, i la dàrsena esportiva  per un contradic en forma corba d’uns 800 m de longitud, que 

forma una bocana de 9 m de calat. L’antic contradic, en forma de “L” i d’uns 780 m de 

longitud, separa les dàrsenes esportiva i pesquera. 

La superfície total del port és de 365.562 m2, dels quals 245.415 m2 són de mirall d’aigua. El 

sector pesquer disposa d’una longitud de molls de 1.035 m, una llotja de 1.910 m2, casetes de 

pesca i dipòsit de gel. 

El sector esportiu ocupa la zona situada entre l’antic contradic i el nou contradic exterior. Les 

embarcacions estan disposades en tres palanques d’uns 130 m de longitud i als molls 

d’aquesta dàrsena, amb una capacitat per a 485 embarcacions. 
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Figura 2. Distribució d’instal·lacions. Port de Roses. 
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3.1. Dàrsena pesquera 
 

Segons el departament d’agricultura i acció rural en col·laboració amb la UPC el port de 

Roses disposa de 3 dics, 17 molls, 87 embarcacions i 1.255 metres lineals de moll pesquer. Els 

serveis que ofereix el port són la llotja, la confraria de pescadors, el magatzem, les casetes i 

l'assecat de xarxes. 

Les diverses flotes es distribueixen segons la taula 1: 

Eslora (m) Representació (%) 

Menys de 12 

De 12 a 15 

Mes de 20 

59 

6 

29 

Taula 1: distribució de la flota pesquera 

Les embarcacions que venen les seves captures al port de Roses no son exclusivament les 

que hi tenen el port base, sinó que també hi ha vaixells amb port base a Palamós, Santany i 

Tarragona. 

L’espècie objectiu més important pel que fa al volum de facturació sol ser la gamba rosada, tot i 

això la primera és la maire o el lluç europeu. 

Pel que fa a la distribució geomètrica de la zona pesquera queda de la següent manera, 
reflectida a la taula numero 2: 

Sector pesquer Dades 

Metres lineals de moll 

Embarcacions 
Pesca 

Adossat al dic oest 
Moll de la llotja 
Moll sud 

Moll de ribera1 
Moll de ribera 2 
Passarel·la de pesca 

1255 metres 

84 

2410 T/a 

4-6m de calat/322 de longitud 
4-6m de calat /322 de longitud 
2-4 m de calat /96 de longitud 
2-3 m de calat /203 de longitud 

2-3m de calat /238m de longitud 

2-4 m de calat /52 ml de longitud 

Taula 2. Dades port pesquer 

 

La configuració en planta del port es de línies rectes, amb un martell central de grans 

dimensions que vertebra la distribució de les embarcacions de pesca (1). Es un moll vertical per 

a l’atrac de les embarcacions de pesca, tant locals com foranies. Perpendicular a aquest 

martell, hi ha els molls de la confraria, i la pròpia confraria de pescadors amb la llotja de peix 

(2) al davant. Queda abrigat parcialment per un dic de recer (col·loquialment anomenat segon 

moll), que arranca des de la platja dels palangrers i amb una direcció orientada a ponent (3). La 

part final d’aquest dic acaba amb escullera de protecció atalussada. Aquest dic es vertical en 

ambdues cares, tant la que dóna a la part interior del port com la que dona a la exterior i platja 

palangrers. 

El moll que tanca la dàrsena per al part est, i que està al costat de la gran explanada destinada 
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a l’estesa de xarxes, es un moll tipus claraboia (4), i té dues zones diferenciades en funció del 

tipus d’embarcacions que hi amarren. Aquestes dues zones estan separades per un martell 

central que es on actualment hi ha la grua d’ hissada i avarada d’embarcacions. El tram de moll 

situat mes al nord del martell hi ha amarrades les embarcacions de pesca de petites 

dimensions i, al sud del martell, les de creuers locals de passatgers, escoles de submarinisme i 

industrials. 

 
Figura 3. Distribució en planta dels diferents usos de la dársena pesquera 

 

La part final del port, la situada entre el moll per als creuers locals de passatgers i el dic de 

recer, hi trobem les drassanes, recentment renovades i ampliades. 

 

L’esplanada adjacent al moll claraboia (4), es la destinada a l’estesa i reparació de xarxes (6). A 

mes en aquesta esplanada hi trobem unes naus industrials entre les que cal destacar la planta 

de filetejat de peix, i l’estació base de Roses de Salvament marítim. 

 

Pel que fa estrictament a la làmina d’aigua hi ha diverses zones d’amarradors destinades a les 

diferents tipologies d’embarcacions que tenen la seva base d’operacions a Roses. Podem 

distingir: 

• Pesca d’arrossegament 

• Palangrers 

• Petites embarcacions locals 

• Teranyines locals 

• Teranyines foranies 
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• Creuers locals turístics 

• Salvament i similars 

 

Amb tot això i amb aquesta distribució, hom ja es pot fer una idea de la zona ocupada i la zona 

sense ocupar de làmina d’aigua. Així dons la distribució aproximada de les embarcacions seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Dàrsena Esportiva 
 

La construcció de la mateixa es va dur a terme entre els anys 2001-2004. Es tracta per tant 

d’una obra relativament nova i plenament consolidada que no necessita a priori de cap 

intervenció de millora. 

Les característiques principals del port esportiu de Roses es recullen en la figura 5 (dades 

extretes del Pla de Ports de Catalunya). 

 

 

 

 

Figura 4. Distribució d’embarcacions en planta de la dàrsena pesquera 
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Figura 5. Dades dàrsena esportiva. 
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4. Proposta actuacions Pla de Ports de Catalunya 
 

El Pla de Ports de Catalunya (2007-2015) estableix un seguit de propostes 

d’actuacions/millores tant de caràcter general (aplicables a tots els ports catalans globalment) 

com específiques per a cada port. 

 

 

Figura 6. Proposta d’actuacions Pla de Ports de Calatunya sobre la planta actual 
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Les actuacions específiques per al port de Roses es recullen a la figura 6 i es detallen a 

continuació: 

• Reparació de desperfectes detectats en el dic de recer oest de la dàrsena pesquera. 

• Estudi d’aprofitament de la dàrsena situada al oest de la dàrsena pesquera. 

• Perllongament dels dics de recer per millorar l’agitació interior. 

• Millorar manca d’amarradors en temporada alta 

• Millorar integració port ciutat 

 

5. Objectius de les actuacions específiques d’aquest projecte 
 

Les obres proposades i descrites en quest projecte tenen per objecte donar solució a algunes 

de les problemàtiques detectades i recollides en el Pla de ports de Catalunya. 

Concretament es pretén aprofitar la dàrsena oest de la dàrsena pesquera per respondre a la 

demanda de iots de gran eslora, petits creuers i creuers mitjans. tot ampliant els dics de recer 

per millorar l’agitació i la operativitat del port. Es repararan els desperfectes al dic de recer 

oest.  

L’àmbit d’actuació del projecte es per tant la zona oest de la dàrsena pesquera, sent aquesta la 

que ofereix més possibilitats de millora del port. 
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1. Introducció 
 

En aquest annex es realitza un estudi bàsic de trets físics de la zona d’estudi (com ara la 

batimetria o la geologia ) així com del entorn natural i cultural que envolta la zona d’estudi. 

Per poder plantejar nous usos dins del port, convé analitzar suficientment les possibilitats que 

l’entorn ens dóna i poder traçar les línies mestres de cap on ha d’anar enfocada la nova 

disposició d’usos i l’ampliació del port. La situació estratègica de la vila de Roses, com 

s’explicarà, ofereix un ventall de possibilitats difícil d’assolir per altres ports atès la riquesa 

natural, patrimonial, històrica i paisatgística del seu entorn. 

 

2. Batimetria 
 

La batimetria serà determinant per definir les seccions i les tipologies de les obres portuàries 

així com el volum de dragat o de reblert. És una dada fonamental en un projecte d'aquest 

tipus, ja que en depèn l'onatge que actua sobre la zona d'estudi i per tant, condiciona l'alçada 

d'ona de càlcul o la tipologia de les obres d'abric. 

 

Figura 1. Batimetria de la zona d’actuació. 
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Disposem de la batimetria de la zona digitalitzada, de manera que coneixem la profunditat de 

cada punt de la zona (essent cada punt una cel·la de 6 metres per 6 metres). La representació 

de la batimetria de l’àrea mes propera al port pot veure’s en la figura 1. 

Podem constatar que la batimetria existent tendeix a “orientar” l’onatge cap a la bocana, cosa 

que fa que onatges del sud, i del sud-est puguin afectar la agitació de la dàrsena que volem 

aprofitar. 

 

3. Geologia 
 

Es presenta a continuació el mapa geològic de la zona: 

 

Figura 2. Mapa geològic de la zona d’estudi. Font: ICC 

Llegenda: 

Qr:  Sorres, graves i còdols subarrodonits, amb proporció variable de llim i argila. El gruix 
d’aquests dipòsits és força irregular i arriba a assolir fins a 3m. Aquests materials  es 
reconeixen a la llera dels torrents i les rieres i s’interpreten com a dipòsits actuals de  llera. 
Holocè actual. 

Qp:  Sorra de gra fi o groller que forma les platges. A mesura que ens desplacem cap a les 
platges situades més a l’E, es pot observar que la sorra és més grollera amb predomini de 
quars, feldspat i mica. Holocè. 

Qm: Argiles i llims amb nivells sorrencs. Presenten un color fosc pel seu alt contingut  en sal i 
en matèria orgànica litoral. Són dipòsits de maresmes de l’Holocè actual. 
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Qg: Argiles amb sorres i clasts aïllats i concentrats en nivells. El gruix dels dipòsits pot variar 
entre decimètric i mètric. Corresponent a dipòsits col·luvials recolzats als  relleus. S’atribueix a 
l’Holocè. 

Qgd: Llims i argiles amb còdols de pissarres, gresos i quars en proporcions variables. La 
morfologia dels còdols varia entre angulosa i subarrodonida. Es localitzen als marges de les 
rieres, on els dipòsits més recents hi estan encaixats. S’interpreten com a dipòsits poligènics, 
producte d’una sedimentació fluviotorrencial amb importants aportaments laterals del tipus 
al·luvial-col·luvial. S’atribueix al Plistocè superior i l’Holocè. 

La disposició dels afloraments geològics que podem observar a la figura ens indica que el port 

està situat entre dues zones clarament diferenciades. D’aquesta manera a la zona nord del 

port podem esperar trobar capes de sediments de platja sota les quals trobarem material de 

sedimentari de dipòsit de rieres i torrents i per tant amb menys capacitat portant. 

D’altra banda la zona sud del port està adossada a una zona mes rocosa, on arranca el Cap de 

Creus. Per tant podem esperar que sota el material sorrenc que forma les platges trobarem 

material resultat de la erosió de la roca present en aquesta zona del Cap de Creus. 

Concretament a la zona del cap de creus ens trobem amb un substrat generalment granític. Pel 
que es refereix  a la nostra zona d’actuació del port de roses el que trobem segons l’institut 
cartogràfic de Catalunya, es Grandiorita biotiticohondrémbica. No obstant això hem de tenir 
en compte que en al port hi ha zones amb una lleugera capa de fangs superficials que cal 
dragar abans d’assentar-hi qualsevol infraestructura.  

Aquesta zona de la costa catalana es caracteritza per a tenir una morfologia abrupta amb un 
pendent moderat. Al sud ens trobem platges de tipus sorrenc fins a Empúries i cap al nord, al 
cap de creus, ens trobem zones més de cales rocoses com ara bé cala Joncols. 

 

4. Entorn natural i paisatgístic 
 

La localització de Roses, s’emmarca al costat de quatre dels grans espais naturals protegits 

del país: 

1- Parc Natural del Cap de Creus. És un espai de gran bellesa natural, amb formacions 
geològiques, hidrogeològiques i litorals singulars. Es un dels parcs naturals (constituït l'any 
1998 amb la Llei 4/1998, de 12 de març, de protecció de cap de Creus) de més superfície 
protegida de Catalunya, d'una extensió total de 13.844 ha, repartides en 3.064 de marines i 
10.780 de terrestres, fet que li dóna el tret distintiu de ser el primer parc natural 
marítimoterrestre de Catalunya. Dins del Parc, hi ha dues reserves integrals terrestres, que 
posen de manifest la salvaguarda dels valors més preuats: la punta del cap de Creus, i el 
cap Norfeu, un paratge d'una singularitat geològica i biològica excepcional, on  fins i tot 
s'han descobert recentment vestigis d'activitat volcànica de fa uns 10 milions d'anys. 

Pel que fa a l'àmbit marí, es protegeixen tres zones d'enorme riquesa submarina: el cap 
Gros, la punta del cap de Creus (on la part nord de l'illa de s'Encalladora és protegida de 
manera integral) i el cap Norfeu. 
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Per als amants de la natura, el territori del cap de Creus disposa d'una gran diversitat 
florística. 

Pel que fa a la fauna, tampoc no es pot obviar la gran quantitat d'espècies de fauna per la seva 
elevada importància i varietat. A mes a mes, dins l'àmbit del Parc es poden realitzar moltes i 
variades activitats, però les que tenen més adeptes són el busseig i l'excursionisme. Per als 
amants de l'excursionisme les possibilitats són molt àmplies, fruit del ric patrimoni històric i 
dels jaciments arqueològics terrestres i marins que s'hi troben. A tall d’exemple, una opció és 
seguir els senders de gran recorregut (GR) que ens permetran obtenir una visió global del 
parc. El GR-11 arriba a Llançà des de la serra de l'Albera i acaba al far del cap de Creus passant 
pel monestir de Sant Pere de Rodes. El GR-92 passa pràcticament per tots els municipis del 
Parc (Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Palau- Savardera i Pau) i acaba enllaçant 
amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 

2- Parc Natural dels aiguamolls de l’Empordà. Té una superfície aproximada de 4.731 ha, de 
les quals unes 824 són reserva natural integral estrictament protegida. L'espai protegit pel 
Pla d'espais d'interès natural (PEIN) amb la denominació d'Aiguamolls de l'Alt Empordà se 
situa en els termes municipals següents: Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, 
Palau-saverdera, Peralada, Pau, Pedret i Marzà, l'Escala, Roses i l'Armentera, per ordre de 
participació en superfície al Parc. La comarca de l'Alt Empordà té una població aproximada de 
140.000 habitants (font IDESCAT). En alguns municipis del Parc es pot arribar a quadruplicar 
durant l'estiu. Un indicador d'aquesta pressió  són  les  platges  del  Parc  Natural,  que  en  
època  estiuenca  poden  rebre diàriament al voltant de 23.000 persones. 

Els Aiguamolls són un dels espais naturals de Catalunya en què s'observa una major varietat 
d'espècies animals. Els ocells fan dels Aiguamolls el seu refugi i lloc de descans i se n’hi poden 
apreciar més de tres-centes espècies, moltes d'elles protegides i d'una gran bellesa. Les aus en 
constitueixen el principal atractiu faunístic. Fins ara han estat identificades 329 espècies 
d'ocells, de les quals 82 nidifiquen de manera regular. Les espècies vinculades als ambients 
aquàtics són les més representatives i abundants. 

3- Paratge natural d’interès nacional de l’Albera. Està situat al nord-est de la comarca de l’Alt 
Empordà, a la zona de la serra de l'Albera compresa en els termes municipals de la Jonquera, 
Espolla i Rabós. Constitueix una unitat ecològica i paisatgística de gran interès on es pot 
observar la transició entre  les espècies pròpies de la serralada pirinenca i les més típicament 
mediterrànies. 

Al vessant sud del massís de l’Albera hi trobem dues zones ben diferenciades. L’occidental, 
amb vegetació de caràcter centreeuropeu, amb fagedes i rouredes humides, i l’oriental, més 
mediterrània, amb vegetació de suredes i brolles on subsisteixen les darreres poblacions de 
tortuga mediterrània de la península ibèrica. En  aquest  indret  subsisteixen  les  darreres  
poblacions  de tortuga  mediterrània de la península Ibèrica. Destaca la gran varietat de les 
altres espècies de la fauna herpetològica (amfibis i rèptils): granotes, serps, llangardaixos, 
sargantanes, etc. 

S'hi han detectat més de 200 espècies d'ocells. Dels peixos cal fer especial menció de la truita 
comuna i del barb de muntanya. La diversitat de mamífers al Paratge natural i la seva zona 
d'influència és notable, se n'han comptabilitzat 44 espècies, nombre que suposa gairebé el 
75% del total dels mamífers de Catalunya. 

4- Parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. L'Espai d'Interès Natural del 
Montgrí configura una unitat de relleu singular dominada per un altiplà amb petites 
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elevacions, situada entre la plana baixa del Ter i el golf de Roses. Els cims més alts són els 
situats al sud-oest, principalment, el Montplà (310 m), la muntanya d'Ullà (307 m) i el Montgrí 
(303 m). La franja litoral s'estén al llarg de gairebé 10 km entre el cap de la Barra i cala 
Montgó, i és l'únic exemple a Catalunya de penya-segats excepcionals de gairebé 100 m 
d'alçada i d'origen calcari. La geomorfologia de la costa és molt diversa, i origina diferents 
accidents com caps, cales, golfets, illots, arcades o coves, que en conjunt constitueixen un 
paisatge d'excepcional bellesa, que ha estat modelat sobretot per l'acció del mar. Un altre 
factor paisatgístic particular és l'existència d'una duna continental a la banda est del massís, 
formada principalment per l'acció dels vents de tramuntana que han portat gran quantitat 
de sorres des de l'Alt Empordà al llarg dels anys. 

El petit arxipèlag de les Medes, de 21,5 ha de superfície, està format per set illots i algun 
escull, i constitueix un paisatge de gran bellesa únic a Catalunya, a causa de la gran quantitat 
d'ambients i espècies que s'hi troben. El que determina el valor excepcional de les Medes a la 
Mediterrània és el seu medi marí, on trobem paisatges d'indubtable valor com parets 
verticals amb comunitats de coral·ligen, praderies de posidònia, fons poc profunds dominats 
per algues i les coves i túnels excavats al llarg dels anys pels fenòmens naturals. Les illes 
presenten una dissimetria molt acusada entre els extrems est i oest. Mentre que al 
vessant oriental trobem penya-segats tallats en vertical que s'endinsen d'igual manera als 
fons marins fins a uns 50 m de fondària, l'occidental té pendents més suaus, que faciliten una 
accessibilitat més còmoda a l'illa. 

Es considera una àrea d'especial interès biològic submarí. 

 

Figura 3. Situació de les zones d’interès natural i paisatgístic al entorn del port de Roses. 
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5. Entorn històric i cultural 
 

Tota la comarca de l’Alt Empordà ofereix un marc impressionant pel que fa a la riquesa 

patrimonial, històrica i cultural. Tot seguit intentarem descriure alguns trets d’aquesta 

riquesa, tot i que ja avancem que les possibilitats que ofereixen Roses i la seva comarca van 

més enllà de la descripció que puguem fer en les properes línies. 

 

5.1. Patrimoni històric i arquitectònic 
 

La riquesa natural que hem definit en l’apartat anterior ve acompanyada de la riquesa 

patrimonial arquitectònica, entre el que podem destacar: 

• La Ciutadella. Ruïnes del monestir de Santa Maria i Ciutadella. Mostres de restes 

romanes, medieval i Renaixement. 

• Conjunt megalític. Sepulcre megalític de la Creu d’en Cobertella. 

• Castell de la Trinitat. Corona la punta de la Poncella per damunt del far de Roses. 

Construcció militar de l’any 1544, fou edificada sota el regnat de Carles I. 

• Castrum visigòtic. Poblat visigòtic de Puig Rom. 

• Castell de la Bufalaranya. El castell està documentat des del segle X, com a 

possessió del monestir de Sant Pere de Rodes. Fins fa poc es pensava que havia 

estat abandonat ja al segle XI, però recents campanyes arqueològiques han 

demostrat que tingué ocupació fins al segle XIV. 

• Església Parroquial de Santa Maria. De l’antic temple, consagrat el 1796, es 

conserven l’abscís, el creuer i la cúpula. La resta de la nau, les capelles laterals i la 

façana,  són d’estil neoclàssic,  de l’any  1893,  obra  de l’arquitecte Martí Sureda i 

Deulovol. 

• Casa Mallol. Edifici modernista projectat l’any 1906 per l’arquitecte Joan 

Marès. 

 

5.2. Festa i tradició. 
 

Els elements que s’associen a la tradició a la comarca de l’Alt Empordà estan directament 

vinculats a la seva riquesa cultural ja sigui a través de la història, el patrimoni arquitectònic i 

natural, la gastronomia, etc. Destaquen també aquelles festes, fires i tradicions vinculades a les 

activitats econòmiques del camp, la muntanya i el mar. 
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Les principals festes de la vila de Roses són:  

1. La Festa Major que es fa coincidir amb la Mare de Déu d’Agost o Santa Maria del Mar, 

advocació de la verge lligada als pescadors i a la seva gent. 

2.  El Carnaval. 

Per tota la comarca de l’Alt Empordà hi ha moltes festes, fires i tradicions de les que nosaltres 

aquí només esmentarem algunes: 

• Festival  Terra  de  Trobadors  (Castelló  d’Empúries).  Principi  de setembre. 

• Festa de la Sal (L’Escala). Mitjan de setembre. 

• Fires i festes de la Santa Creu (Figueres). Principi de maig. 

• Fira de Sant Josep – Fira del Bunyol de l’Empordà (Figueres). Mitjan de març. 

• Fira del Formatge (Lladó). Mitjan de setembre. 

• Triumvirat Mediterrà (l’Escala). Principi de maig. 

• Fira de l’Oli i l’Olivera (Espolla). Final de gener. 

• Fira de la Garnatxa i el Bunyol (Garriguella). Mitjan d’abril. 

• Fira de la Cirera (Llers). Mitjan de juny. 

• Mercat de Tortells (Bàscara). Mitjan d’abril. 

• Festa de la Verema (Pau). Principi de setembre. 

 

5.3. Museus i centres culturals 
 

Roses ofereix als seus visitants la possibilitat de visitar dos museus. D’una banda, el Museu de 

la Ciutadella emplaçat en una fortificació renaixentista a l’entrada del municipi. El subsòl de la 

Ciutadella és un jaciment arqueològic amb un cronologia molt àmplia, des del segle IV a. C. fins 

al segle XIX, amb restes d’època antiga i visigòtica. La ciutadella disposa d'un museu de 

característiques històriques i elements d'arqueologia i prehistòria. 

A més del Museu de la Ciutadella, Roses disposa d’un altre museu a l’aire lliure, la ruta 

megalítica. En aquest espai hi trobem elements de l'arquitectura megalítica amb un agradable 

passeig per una part dels entorns de Roses. La construcció més destacada és el dolmen de la 

Creu d'en Cobertella del 3.000 - 2700 a C. que disposa d'una galeria coberta per una llosa de 

quatre tones. El dolmen va ésser declarat monument historicoartístic a l'any 1964. 

En l’apartat museus, punt i a part mereix el que segurament és el museu català més conegut 

arreu del món, el Teatre Museu Dalí. Si hi ha un artista empordanès universalment conegut, 

aquest és Salvador Dalí. El denominat triangle dalinià, format pel museu figuerenc, la Casa - 

Museu de Port Lligat i el Castell de Púbol, és una proposta gairebé obligada pels nostres 

visitants. 
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5.4. Arts escèniques i música 
 

Roses i l’Alt Empordà ofereixen una rica oferta de teatre, dansa, música i arts escèniques en 

general. La programació del Teatre Municipal de Roses a més de tenir una certa continuïtat és 

d’una qualitat alta. 

La ciutat de Figueres ofereix també una interessant programació d’arts escèniques i música al 

Teatre Municipal El Jardí. 

Entre la programació de festivals podem destacar propostes consolidades com: 

• Festival Castell de Peralada (Peralada). Juliol i agost. 

• Festival Sons del Món (Vilabertran i Roses). Juliol. 

• Schubertiada (Vilabertran). Final d’agost – principi de setembre. 

• Festival Internacional de Música de Cadaqués. Juliol i agost. 

• Festival PortalBlau (l’Escala). Juliol i agost. 

• Acústica (Figueres). Final d’agost – principi de setembre. 

 

5.5. Gastronomia 
 

La cuina de l'Empordà es caracteritza per la seva naturalesa marítima, complementada amb 

zones de secà i zones  de  bosc  de  muntanya,  i  amb  els  aiguamolls  dels  deltes  dels 

rius Muga, Fluvià i Ter. Els elements principals són el peix, el porc, l'embotit, l'aviram i les 

verdures. L'afluència de turisme ha creat un sector de restauració destacable, que ha impactat 

en l'oferta gastronòmica amb la creació de diversos restaurants d'alta gamma. 

Si Salvador Dalí és l’artista empordanès universalment conegut, la cuina catalana té en Ferran 

Adrià el seu ambaixador arreu del món. La cuina del Restaurant El Bulli ha contribuït 

enormement a la promoció de la vila de Roses, de la mateixa forma que ho faran projectes 

com el Museu del Bulli i el Bulli Foundation. 

L’oferta gastronòmica de Roses i la seva àrea d’influència és riquíssima i d’una extraordinària 

qualitat. La cuina està vinculada als valors de la terra i la mar que hem descrit en pàgines 

anteriors. El peix, l’aviram, l’oli verge d’oliva, les hortalisses, els llegums, el vi ... són 

protagonistes d’una cuina que no deixa indiferent a ningú. 

 

6. Activitats al entorn 
 

Les possibilitats entorn la riquesa cultural vénen complementades per una rica oferta de lleure 

i esports. Roses i els seus voltants compten amb un gran teixit d’empreses i entitats vinculades 

als esports, la natura i el lleure: 
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• Vela. Grup d’Esports Nàutics de Roses (Roses). 

• Caiac. SK Kayak (Roses). 

• Windsurf. Club Mistral Girona Windsurf (Roses). 

• Motos Nàutiques. Boats Mediterrani (Roses). 

• Parasailing. Roses Styx (Roses). 

• Bateig de submarinisme. Empordive (Roses). 

• Excursions marítimes. Creuers Badia de Roses (Roses). 

• Visites guiades. Oficina de Turisme (Roses). 

• Excursions amb catamarà de vela. Boats Mediterrani (Roses). 

• Paracaigudisme. Skydive Empuriabrava (Empuriabrava). 

• Golf. Club de Golf Peralada (Peralada). 

A més dels elements que hem descrit, tant Roses com sobretot Figueres, disposen d’un ric 

teixit comercial a l’abast dels visitants. 

 

7. Conclusions 
 

Amb tots aquest paràmetres, podem plantejar les propostes d’ampliació i usos al port pesquer 

de Roses, atès que la gran oferta lúdica i cultural, la fan apte per a rebre un elevat nombre de 

visitants durant tot l’any, especialment durant l’època d’estiu. 

El potencial que hi ha al voltant de Roses i, en Roses pròpiament, el fan ser un lloc preferent a 

tenir en compte per ser candidat a un port escala en les rutes mediterrànies dels creuers de 

passatgers, i punt de parada en les travesses de creuers. Abans, però, caldrà dotar-lo de les 

infraestructures necessàries per que aquesta proposta sigui una realitat, fet que passa 

necessàriament per l’ampliació d’un dels dos braços del dic de recer. 

Així, doncs, amb aquesta visió de futur i amb la voluntat de desenvolupament del Port de 

Roses, plantejarem una primera aproximació als nous usos i proposta d’ampliació del port de 

Roses orientat a la possibilitat d’atracar vaixells de gran eslora i creuers turístics de rutes 

mediterrànies. 
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1. Introducció 
 

En el present Annex es pretén recopilar i tractar la informació necessària per estudiar el clima 
marítim de la zona, necessari per al disseny de l’ampliació del port i la comprovació de les 
reflexions internes, en base als tres agents fonamentals: onatge, nivell del mar i vent. La 
caracterització de l’onatge es realitza a través dels règims mig i extremal (direccionals  o 
escalars), tant a profunditats indefinides com a les proximitats de costa, on és necessari 
caracteritzar l’onatge per tal de dimensionar les estructures de protecció. 

La seguretat i operativitat d’una instal·lació a la costa pot estar condicionada per l’acció de 
l’onatge en situació de temporal. És a dir, en situacions on l’altura d’ona pren una intensitat 
poc habitual. 

Amb la finalitat d’acotar 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 superen una certa altura significant d’ona. El règim extremal d’onatge, és 
precisament, un model estadístic que descriu la probabilitat amb la que es pot presentar un 
temporal de una certa altura de risc. 

Així doncs, en primer lloc cal caracteritzar el clima marítim de la zona d’estudi. Per fer‐ho es 
determinen el règims d’onatge a profunditats indefinides a partir dels registres d’onatge a mar 
obert. Aquests règims constituiran el punt de partida per al anàlisis de clima marítim a la zona 
de projecte. A partir de les dades en profunditats indefinides es defineixen els principals 
paràmetres estadístics que caracteritzen el registre i les seves relacions: Hs, Tp i relació 
alçada‐període. Es realitza també un estudi del nivell mig del mar per obtenir el valor de la 
alçada ona més probable un any típic. L’anàlisi del clima marítim es realitza seguint les 
recomanacions del les ROM 0.3‐91. 

A continuació cal estudiar l’obra en termes de vida útil, risc màxim admissible i període de 
retorn per a l’onatge de càlcul. Aquest anàlisi de les obres d’abric es realitza des de la 
perspectiva determinista de la ROM 0.2‐90. 

 

2. Origen de les dades 
 

S’han utilitzat dues fonts de dades diferents per 

estudiar el clima mig d’onatge i el clima 

extremal. Per estudiar el clima mig s’ha utilitzat 

el punt WANA situat a la badia de roses: 

Conjunto de Datos: WANA 
Nodo : WANA2074057 
Longitud : 3.250 E  
Latitud : 42.125 N 
Profundidad : Indefinida 

 
Figura 1. Punt WANA: dades clima mig. 
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Aquest punt WANA disposa de dades desde l’any 1996 fins a l’actualitat. 

Pel que fa a les dades utilitzades per al càlcul del clima extremal, es la boia de la xarxa XIOM 
situada també a la badia de Roses. Aquesta boia es troba localitzada a una profunditat de 
46m, concretament en el punt: 42 10.79N – 03 11.99 E. És un element de mesura de dades 
escalar i té dades disponibles des de 1992 per l’onatge (alçada d’ona i període) i des de 2008 
per les dades de vent i corrent. 

 

Figura 2. Situació de la boia XIOM de Roses. 

Donat que la boia es escalar (no direccional) per poder conèixer la direcció de procedència 
de l’onatge es prendran els coeficients de direccionalitat que marca la ROM 0.3‐91 en el seu 
annex del clima d’onatge. 

 

3. Estudi del Clima Mig 
 

Per poder definir aquest règim d’onatge primer de tot s’estudia la freqüència de presentació 

de les alçades d’ona significants (Hs) i dels periodes de pic (Tp). 

Com podem observar a la figura 3 l’altura d’ona significant més freqüent es aquella igual o 

inferior a 0.5m. 

Pel que fa al període de pic podem observar que els períodes més habituals són de 3‐4 segons, 

sent també força freqüents els de 5 i 6 segons. 

També podem constatar que això concorda amb les dades que reflexa la taula d’encontres Hs‐

Tp (figura 4). Podem veure que les parelles alçada d’ona‐perdíode que es produeixen 

simultàniament amb mes freqüència són aquelles onades de alçada igual o inferior a 0.5 

metres amb un període de pic de 4 a 6 segons. 
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Figura 3. Freqüències observades de període de pic i alçada d’ona significant 

 

 

Figura 4. Taula d’encontres Hs‐Tp 

 

D’aquest estudi podem concloure que la ona més probable en aigües profundes en règim 

mig es la que té una alçada significant de 0.5 metres i un període de pic de 4 segons. 

Per tenir una idea de la direccionalitat del onatge en termes de clima mig, és a dir, durant un 

any típic, la figura 5 presenta la rosa d’onatge anual corresponent al punt WANA. Podem 

constatar que els onatges més freqüents son aquells amb component Nord, Est i Sud. La 

recomanació ROM 0.3‐91 diu que per a la nostra zona d’estudi els onatges a tenir en compte 

són els compresos entre el Nord‐est fins al Sud‐oest seguint el sentit de les agulles del rellotge 

(figura 6). 
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Figura 5. Rosa d’onatges. Clima mig. 

 

 

 

Figura 6. Direccions significatives zona Palamós ‐ Roses segons ROM 0.3‐91. 
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4. Estudi del Clima Extremal 
 

L’anàlisi extremal de l’onatge té per objecte estimar l’alçada d’ona significant, Hs, associada a 

una certa probabilitat d’excedència dins del període de vida del projecte. És pot considerar el 

règim extremal, per tant, com una distribució dels valors extrems de la variable Hs, per la qual 

cosa cal considerar exclusivament els temporals enregistrats. El règim extremal escalar 

d’onatge s’ha obtingut a partir  dels registres  de la  boia de Roses  (XIOM)  per al període 

comprès entre 1998 i 2010. 

 

Figura 7. Serie temporal d’alçades d’ona significants. 

 

El mètode general utilitzat per a selecció de dades per a l’estima dels règims extremals escalars 
és el Mètode dels màxims sobre el llindar o Mètode POT (Peak Over Threshold), que es basa en 
extreure de les sèries temporals registrades aquelles que superin un cert llindar d’alçada d’ona 
significant, i la relació que guarden amb la probabilitat de no ser superades en un any. El 
llindar se situa en 2.0 m valors normals al mediterrani considerats temporals (Figura 7), i 
s’adopta la hipòtesis que dos temporals independents es troben separats per un mínim de 4 
dies. 
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Un cop identificats els esdeveniments de tempesta amb la seva alçada significant màxima 
corresponent i el seu període de pic, podem ajustar els resultats a una funció de distribució 
d’extrems. En aquest cas s’han ajustat les tempestes a una funció Weibull triparamètrica, 
definida com: 

 

A, B i K són els coeficients de la funció a ajustar, cosa que es duu a terme per mínims quadrats 
després de convertir la funció en una biparamètrica amb un canvi de variable per a l’exponent i 
es prenen logaritmes fins arribar a l’expressió : 

 

 

Figura 8. Ajust Weibull a les dades de temporal. 

 

Els paràmetres obtinguts en l’ajust són: 

• A = 1.997 

• B = 1.657 

• K = 1.6 

I el nombre mig de successos observats cada any són 7.556. 
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La relació entre el període de retorn associat a un determinat esdeveniment i la seva 

probabilitat de no excedència ve donada per la expressió: 

 

On lambda es el nombre mig d’esdeveniments de temporal observats al any. Per tant ja podem 

establir una relació entre les probabilitats de no excedència que tenim en el ajust Weibull amb 

períodes de retorn. Fa falta ara definir doncs quin període de retorn associem a la nostra obra. 

4.1. Període de retorn associat a la obra 
 

Per determinar el període de retorn de càlcul de la obra s’han seguit les recomanacions de la 

ROM 0.2‐90. 

Segons les recomanacions, el període de retorn de disseny (TR) es funció directa de la vida útil 

de la obra (L) i el risc màxim admissible (E) segons la expressió: 

 

La següent taula reflexa les recomanacions de la ROM 0.2‐90 per a la determinació de la vida 

útil de la obra: 

 

Taula 1. Vides útils mínimes d’obra segons ROM 0.2‐90 

Tenint en compte la llegenda de la figura 9, podem classificar la obra com infraestructura de 

caràcter general de nivell 1. Per tant li correspon una vida útil mínima de 25 anys 
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Figura 9. Llegenda de la taula 1 (ROM 0.2‐90) 

 

D’altra banda hem d’establir el risc màxim admissible (taula 2). En el nostre cas, per tractar‐se 

d’un estructura rígida utilitzarem els valors de risc de destrucció total (part b de la taula). 

Sota la hipòtesis de repercussió econòmica baixa‐mitja i risc de pèrdues humanes reduït (donat 

que la nostra obra no protegeix cap nucli urbà), obtenim un risc màxim admissible de 0.2‐0,15. 

Si calculem el període de retorn associat a la obra utilitzant com a vida útil 25 anys i com a risc 

màxim admissible 0.2‐0.15 obtenim un període de retorn de càlcul entre 112 i 154 anys. Per 

tant s’utilitzarà com a període de retorn associat a l’obra el valor TR = 133 anys. 

Això equival a una probabilitat de no excedència de 0.999 que en el ajust Weibull correspon a 

una alçada d’ona de 8.34 metres. El resum de la caracterització de l’alçada d’ona de càlcul 

extremal en aigües profundes es recull en la taula 3. 
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Tabla 2. Riscos màxims admissibles segons ROM 0.2‐90 

 

Figura 10. Llegenda de la taula 2 (ROM 0.2‐90) 

 

L E TR Hs 

25 anys 0.15‐0.2 133 anys 8.34m 
Taula 3. Resum de paràmetres per al càlcul de l’alçada d’ona de càlcul 
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A més a més treballarem amb el període de retorn 5 any per als càlculs d’ultrapassaments, ja 

que aquest valor representa las condicions d’onatge severes que poden presentar‐se diverses 

vegades durant la vida útil de la obra. 

Utilitzant les expressions anterior per al període de retorn 5 anys obtenim una alçada 

significant d’ona en aigües profundes de 6.128 metres. 

 

4.2. Càlcul del període de pic associat a l’alçada d’ona 
 

La relació entre l’alçada d’ona significant extremal associada a un cert període de retorn i el 

període de pic esperat de la mateixa, sol ser de tipus potencial (figura 11). Tanmateix també 

s’ha provat l’ajust lineal que ha resultat ajustar‐se millor a les dades disponibles. 

 

Figura 11. Relació Hs i Tp esperat. 

 

Per tant utilitzarem l’ajust lineal per a partir de les nostres dades d’alçada d’ona obtenir els 

períodes de pic associats. Per a la nostra alçada d’ona escalar de càlcul (8.34 metres) el període 

de pic associat calculat per aquest mètode resulta ser de  10.31 segons. 

 

4.3. Direccionalitat del onatge de càlcul 
 

Per a obtenir el règim extremal direccional a profunditats indefinides, s’apliquen els coeficients 
de direccionalitat proposats per la ROM 0.3‐91 al règim extremal escalar obtingut a partir de 
les dades de la boia de Palamós. La citada ROM consisteix en recomanacions tècniques 
corresponents a l’any 1991, les dades de les quals es basen en encontres visuals en alta mar 
des de l’any 1950 fins l’any 1985, i d’ençà fins el 1990 mitjançant les dades de mesura escalar 
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d’onatge de les boies de Roses i de Palamós per al cas de la costa catalana. Queda així palesa la 
idoneïtat d’escollir aquesta font documental per als coeficients de direccionalitat, tot i la poca 
fiabilitat que puguin inspirar per la seva naturalesa. Els coeficients esmentats es mostren a la 
figura següent. 

 

Figura 12. Coeficients de direccionalitat per a la zona d’estudi segon ROM 0.3‐91. 

 

Podem apreciar que les direccions més desfavorables pel que fa a alçada d’ona en aigües 

profundes són aquelles de component nord i component est, tot i que per la situació 

geogràfica i morfològica del port caldrà veure amb la propagació si resulten més perilloses les 

direccions de component sud i sud‐oest. A la següent taula es recullen les alçades i períodes de 

càlcul a profunditat indefinides per direccions. 

Direcció Kα Hs(m) Tp(s) 

NE 1 8.34 10.30528 

ENE 0.95 7.923 9.995866 

E 0.9 7.506 9.686452 

ESE 0.9 7.506 9.686452 

SE 0.8 6.672 9.067624 

SSE 0.8 6.672 9.067624 

S 0.75 6.255 8.75821 

SSW 0.75 6.255 8.75821 

SW 0.8 6.672 9.067624 

Taula 4. Onatge de càlcul a aigües profundes direccional. 
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5. Propagació de l’onatge 
 

Un cop definides les característiques del onatge de la zona d’estudi en aigües profundes, 

necessitem propagar i traslladar aquest onatge fins a peu d’obra per tant  de definir les 

característiques del onatge que incidirà en la infraestructura. 

Per a la propagació del onatge s’ha fet servir el mateix software, el SWASH desenvolupat per 

sourgeforce, que hem utilitzat per a modelitzar la agitació al interior del port. Hem propagat 

des de aigües profundes onatges procedents de les direccions SW, SSW, S, SSE per ser 

aquestes les de major incidència a l’obra donada la morfologia del litoral en la zona. S’ha 

utilitzat com a període de càlcul Tp = 9s i com alçada d’ona Hs = 1 metre. D’aquesta manera els 

valors que s’obtenen a peu d’obra coincideixen amb el coeficient de propagació (ja integrant 

els fenòmens de refracció i de shoaling) que es defineix com la relació que existeix en un 

determinat punt entre l’alçada significant i l’alçada significant en aigües profundes. La figura 13 

recull una representació gràfica de les diferents modelitzacions de propagació realitzades. 

 

Figura 13. Resultat gràfic de les propagacions. D’esquerra a dreta, SW, SSW i S. 

 

Per a la determinació dels coeficients de propagació s’ha dividit el nou dic d’abric en seccions 

cada 50 metres des de el morro o secció 0 fins al extrem sud del dic (situat a 227 metres del 

morro). Cal destacar que aquesta propagació no ens indica si l’onatge incident a la estructura 

estarà entrant en ruptura per fons  o no. Aquest aspecte es determinarà en l’annex 8 de 

verificació i dimensionament del dic. 

Les següents taules i figures recullen els resultats de coeficients de propagació i alçada d’ona 

propagada obtinguts al llarg del peu de l’obra per al període de retorn 133 anys (estabilitat del 

dic) . 
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DIRECCIÓ Distància desde el morro (m) 

0 50 100 150 200 Extr. Sud 

SW 0.83947 0.58290667 0.50586667 0.51036333 0.51036333 0.38057667 

SSW 0.32231 0.60684 0.72944 0.98603 0.98603 0.74555333 

S 0.57663 0.601505 0.74406 0.83842 0.83842 0.6415 

SSE 0.57983 0.514085 0.560125 0.556125 0.556125 0.328175 

Taula 5. Coeficients de propagació obtinguts a per d’obra per a TR = 133 anys. 

 

DIRECCIÓ Distància desde el morro (m) 

0 50 100 150 200 Extr.Sud 

SW 5.60 3.88 3.37 3.40 3.40 2.53 

SSW 2.01 3.79 4.56 6.167 6.16 4.66 

S 3.60 3.76 4.65 5.244 5.24 4.01 

SSE 3.86 3.42 3.73 3.710 3.71 2.18 

Taula 6. Alçada significant d’ona (m) propagada a peu d’obra. TR = 133 anys 

 

 

Figura 14. Alçada significant d’ona (m) propagada a peu d’obra. TR=133 anys. 

 

A continuació es detallen els resultats obtinguts de la propagació de l’onatge de període de 

retorn 5 anys, ja prèviament sectoritzat utilitzant els mateixos coeficients per a cada direcció 

que en el cas de TR 133 anys. Cal tenir en compte que en aquest cas la propagació s’ha fet 

utilitzant un període d’onatge Tp de 7.5 segons. Aquests resultats s’utilitzaran per als càlculs 

de verificació de l’ultrapassament del dic. 
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DIRECCIÓ Distància desde el morro 

0 50 100 150 200 Extr.Sud 

SW 0.7555 0.5246 0.4553 0.4593 0.4593 0.3425 

SSW 0.2901 0.5462 0.6565 0.8874 0.8874 0.6710 

S 0.5190 0.5414 0.6697 0.7546 0.7546 0.5774 

SSE 0.5218 0.4627 0.5041 0.5005 0.5005 0.2954 

       

       

DIRECCIÓ Distància desde el morro 

0 50 100 150 200 Extr Sud 

SW 3.70 2.57 2.23 2.25 2.25 1.68 

SSW 1.33 2.51 3.02 4.08 4.08 3.08 

S 2.39 2.49 3.08 3.47 3.47 2.65 

SSE 2.56 2.27 2.47 2.45 2.45 1.45 

Taula 7. Coeficients de propagació (taula superior) i Hs propagada en m (taula inferior). TR 5 anys 

 

 

Figura 15. Alçada significant d’ona Hs (m) propagada a peu d’obra. TR 5 anys. 
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1. Introducció 
 

La dinàmica litoral és el conjunt de canvis que es produeixen a la franja costanera i que es 

produeixen a la franja costanera i que poden donar lloc a grans variacions en la morfologia 

litoral. 

La principal força que provoca aquests canvis és el moviment de les grans masses d'aigua en 

forma d'ones, corrents i marees. Altres fenòmens que poden provocar un efecte sobre les 

zones costaneres són els tsunamis, la variació del nivell del mar o l'alteració en els processos 

d'erosió / sedimentació. 

Els ports poden modificar aquesta dinàmica. Els canvis en la dinàmica litoral induïts per 

aquestes estructures, poden ser més o menys notables segons el tipus de port i de les 

condicions i morfologia originals del litoral. Hem de estudiar la interacció port de Roses-

dinàmica litoral i establir les mesures necessàries per compensar canvies en el litoral si aquests 

són significatius 

 

1.1. Impactes principals que pot comportar la modificació d’un port 
Els impactes principals sobre la dinàmica litoral que poden estar associats a la modificació del 

dic d'abric d'un port existent són: 

• Interrupció total o parcial del transport longitudinal de sediments i afecció als trams de 

costa adjacents. 

• Basculació de les platges. Es produeix a causa de l'acumulació de sediments en 

aquelles zones més protegides de l'onatge. 

• Variació dels corrents marins, afectant el funcionament d'emissaris existents a la zona i 

la qualitat de l'aigua. 

• Formació de barres de sorres davant del dic d'abric i la bocana del port, fet que suposa 

un perill per a la navegació. 

A més també cal tenir en compte que, si no hi ha una quantitat de sorra en un lloc, no es 

generen impactes negatius sobre el transport de sediments, encara que el port alteri la 

hidrodinàmica marina. Un exemple és la construcció de ports en zones de penya-segats. 

 

2. Zonificació de la costa catalana 
 

Dels 780 km de costa a Catalunya, prop de la meitat són formacions de platja mentre que la 

resta està representada per formacions rocoses i penya-segats. Aquesta distribució no és igual 

al llarg de tota la costa, de nord a sud els sectors de costa abrupta i rocosa tenen una presència 

decreixent, i amb una major importància dels processos de transport litoral. 
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El Pla de Ports de Catalunya 

accident morfològic o una instal·

projecte es troba a la zona A. 

A la Figura 1 també es mostra de manera aproximada la direcció i valor del transport 

longitudinal sediment en la costa catalana. A partir d'aquesta figura es pot extreure la 

conclusió que la tendència general del litoral català, en 

NE a SW. Tanmateix, no es poden extreure conclusions detallades per a l'estudi de l'

d'un port o de la seva modificació. Entre el Maresme i Tarragona la costa presenta una certa 

continuïtat i, per tant, la direcció del transport és bastant constant. A la resta de la costa 

catalana, el transport de sediments i el seu sentit és més

la costa, les característiques de l'onatge incident, la presència d'obstacles i el tipus de 

sediment. 
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 divideix la costa en 6 zones, les quals estan separats per riu, un 

ic o una instal·lació portuària (veure figura 1). L'àmbit d'interès d'aque

 

Figura 1. Zonificació del litoral de Catalunya. 

A la Figura 1 també es mostra de manera aproximada la direcció i valor del transport 

la costa catalana. A partir d'aquesta figura es pot extreure la 

la tendència general del litoral català, en quant a transport de sediments és de 

NE a SW. Tanmateix, no es poden extreure conclusions detallades per a l'estudi de l'

d'un port o de la seva modificació. Entre el Maresme i Tarragona la costa presenta una certa 

continuïtat i, per tant, la direcció del transport és bastant constant. A la resta de la costa 

catalana, el transport de sediments i el seu sentit és més variable en funció de l'orientació de 

la costa, les característiques de l'onatge incident, la presència d'obstacles i el tipus de 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

quals estan separats per riu, un 

figura 1). L'àmbit d'interès d'aquest 

 

A la Figura 1 també es mostra de manera aproximada la direcció i valor del transport 

la costa catalana. A partir d'aquesta figura es pot extreure la 

transport de sediments és de 

NE a SW. Tanmateix, no es poden extreure conclusions detallades per a l'estudi de l'afectació 

d'un port o de la seva modificació. Entre el Maresme i Tarragona la costa presenta una certa 

continuïtat i, per tant, la direcció del transport és bastant constant. A la resta de la costa 

variable en funció de l'orientació de 

la costa, les característiques de l'onatge incident, la presència d'obstacles i el tipus de 
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3. Afectacions a la dinàmica litoral 
 

A la zona A (costa brava), totes les platges i sistemes  són totalment independents, i per tant 

s’han de considerar les característiques dinàmiques de forma separada en cadascuna d’elles. 

Per això en el Pla de Ports cada zona de les esmentades anteriorment es divideix en trams. Els 

trams corresponents a la zona de Roses s’il·lustren a la figura 2. 

 

 

Figura 2. Trams zona Port de Roses segons Pla de Ports de Catalunya. 

 

Ja hem vist que la zona A es en la que es produeix menys transport de sediments donat que 

esta composada per petites platges de sorra envoltades per sistemes rocosos. 

Podem observar que el port es troba dins de les zones de cisalla de Roses. Això provoca que el 

terreny circumdant sigui principalment rocós, amb escassa sorra que ser mobilitzada per les 

corrents. Si hi afegim el fet de que al sud del port hi ha una petita platja amb poc material per 

ser mobilitzat per la corrent i amb una pendent de la batimetria es molt acusada, podem 

afirmar que el transport de sorra es poc significatiu.  

Per tant el port actual ja està actuant com a barrera total. Les obres proposades no arriben a 

profunditats majors que l’estat actual i per tant no afecten la dinàmica litoral de la zona sud 

del port. 

A més la platja artificial situada al nord del port està estabilitzada per espigons de manera que 

aquest projecte no afectarà tampoc la dinàmica litoral d’aquesta. 
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1. Introducció 
 

En aquest annex es pretén donar una visió global de la evolució i perspectives de futur dels 

sectors nàutics pesquer i esportius, així com del mercat actual de grans iots i de creuers de 

passatges, per tal de determinar quin són els àmbits de més interès per a la explotació dels 

nous espais d’aigües abrigades del port de Roses. 

En línies generals podrem observar com el sector turístic creix en detriment del sector 

pesquer, cada vegada menys actiu. Això fa que haguem de buscar en altres sector les 

alternatives d’aprofitament del mirall d’aigua que es genera amb aquest projecte. El port 

esportiu es un port ja consolidat que satisfà la demanda esportiva convencional. En aquest 

aspecte, el port de Roses nomes necessitaria, seguint les directrius del Pla de Ports de 

Catalunya, d’un espai on situar-hi amarradors esportius addicionals per satisfer els pics 

puntuals de demanada en temporada alta 

A més Roses disposa d’un entorn idoni (veure Annex 2 d’aquest projecte) per atraure al sector 

turístic dels creuers de passatges i dels grans iots (ja que a més els ports que poden sonar 

servei a aquests dos sectors són escassos), per tant si les condicions del mercat també 

acompanyen serà una opció molt interessant d’aprofitament del nou espai generat. 

 

2. Sector Pesquer 
 

Actualment la flota existent a la dàrsena pesquera del port de Roses, està formada 

principalment per embarcacions de pesca, i en menor proporció, embarcacions esportives de 

petita eslora, es a dir, fins a 8m d’eslora. 

Les de pesca, van des de 4m d’eslora corresponents a les embarcacions de pescadors jubilats o 

pesca menor, fins a les embarcacions de pesca de gran eslora, es a dir, de fins a 30m d’eslora. 

Cada vegada més, les captures pesqueres estan disminuint i, malauradament les flotes van 

minvant. Això es una realitat des de l’any 1994. Des del 1981 fins al 1994, la tendència es a la 

baixa, però amb algun repunt, però a partir del 1994, hi ha una disminució de les captures. 

Això es nota als ports, com el de Roses, en que si be fa uns anys enrere les barques de pesca 

s’amarraven en 3 files, actualment això no passa, atès que el nombre d’embarcacions de les 

flotes ha disminuït significativament. 

A les gràfiques següents es pot observar amb claredat aquestes afirmacions:  
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Figura 1. Evolució de les captures per demarcacions territorials des de 1991 fins al 2010. 

 

 

 

Figura 2. Evolució captures conjunt de Catalunya des de 1981 al 2010 

 

 

Podem observar una tendència del sector clarament a la baixa pel que fa a volum de captures, 

la qual cosa porta associada una disminució significativa de la flota de pesquers com es pot 

constatar a les següents figures: 
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Figura 3. Evolució de la flota de pesquers a Catalunya. Anys 200-2010. 

 

 

Figura 4. Evolució flota pesquers a Girona. Valors absoluts. Anys 200-2010. 

 

 

3. Sector Esportiu / Recreatiu 
 

L’oferta de la nàutica esportiva a Roses, està gestionada per Port Roses S.A. a la dàrsena que 

queda al nord de la zona pesquera. Es un port modern, de recent construcció, i que aglutina la 

major part de les embarcacions lúdiques d’eslores compreses entre els 6m i els 35-40m. 

Port Roses S.A. no pot admetre embarcacions d’eslora superior a 35-40m atesa la seva 

configuració em planta i amplada de canals. En aquest sentit, aquesta part del port es queda 

limitada. 

Aquest factor es un problema per la demanda actual d’amarradors de grans eslores. Hi ha una 

franja d’embarcacions d’eslores compreses entre els 40 i els 100m que tenen problemes per 

trobar un punt d’amarrador, be sigui per tot l’any o be només per les èpoques d’hivernada. 
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Els armadors d’aquests grans iots, durant l’estiu amarren a ports com Canes, Niça, Mònaco, 

Eivissa, Sardenya, etc. i durant l’hivern retiren els vaixells a zones mes abrigades per realitzar 

manteniments o estades en espera del proper estiu. Per tot això necessiten punts 

d’amarrada mes segurs i preparats, ben comunicats i amb serveis. 

Els ports que actualment recullen aquestes característiques d’amarradors per iots de grans 

eslores no son excessius; la demanda es mes aviat escassa. Entre la Côte d’Azur i Barcelona no 

trobem cap altra infraestructura portuària capaç de donar cabuda a aquest tipus de iots. 

Ja a les costes de Barcelona trobem ports com Port Fòrum, Marina Far Vilanova, com a llocs ja 

establerts, i en funcionament. 

En projecte trobem Varador 2000 a Mataró que te prevista la implantació de 20 amarradors 

d’eslores entre 20 i 50m. 

Per tant, la demanda es molt superior a la oferta existent i, per tant, aquest serà un dels usos a 

tenir en compte a instal∙lar dins de la remodelació del port de Roses. 

 

Figura 5. Ports amb amarradors per iots de gran eslora actualment (vermell), i en projecte (negre) 
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4. Sector Turístic / Creuers 
 

Per poder donar cabuda als iots de gran eslora dins de les aigües del port de Roses, cal abrigar- 

les. Atès que caldrà realitzar l’ampliació del dic de recer del port, podem aprofitar les obres per 

generar un punt d’atracament per la part exterior per creuers de passatgers. 

El turisme relacionat amb els passatgers de creuers que atraquen a ports com el de Palamós o 

el de Barcelona, proporcionen una repercussió econòmica a la zona de milions d’euros anuals. 

Aquests vaixells, els més grans de la seva categoria, poden portar a bord entre 1200 i 1500 

passatgers. 

Per tant, pot ser una bona ocasió per proposar que Roses sigui un punt d’escala fix per 

aquest tipus de creuers. Les condicions de contorn pel que fa a les infraestructures 

turístiques i la oferta cultural i lúdica de l’entorn, poden oferir als passatgers gran quantitat 

d’activitats (veure Annex 2 d’aquest projecte). 

I les condiciones de la badia i del propi port amb calats generosos i amb el dic de recer de nova 

construcció poden donar un servei complert al propi creuer, als passatgers i a les tripulacions. 

 

Figura 6. Ports que són punt d’escala de creuers. 
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Actualment, la Mediterrània és la segona destinació de creuers a nivell mundial, per darrere 

del Carib. Barcelona és el port líder d'Europa i el cinquè port de creuers del món, i els ports de 

les Illes Balears ocupen la tretzena posició mundial. Això es deu a les excel∙lents condicions 

climatològiques i l'atractiu de la costa Mediterrània, fent que la temporada de creuers comenci 

al mes de març i finalitzi al novembre. 

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Roses, el Patronat de Turisme Costa Brava, la Cambra de 

Comerç de Girona i la de Palamós, han signat un acord de col∙laboració institucional per 

potenciar Roses com un port d'escala i destinació turística de creuers que fan rutes per la 

Mediterrània, fomentant el desenvolupament de l'oferta turística vinculada a l'àmbit de 

creuers tant al municipi de Roses com a tota la Costa Brava. 

La repercussió no serà únicament a nivell local, sinó que es farà extensiva a tot el litoral de la 

Costa Brava i les localitats de l'interior. Les empreses de creuers trien les escales en funció de 

la diversificació d'oferta per als passatges de les seves embarcacions. Ho anomenen 

"combinacions d'excursions" i Roses té una situació estratègica, molt privilegiada per la seva 

proximitat a ciutats de gran atractiu com Girona o Figueres, el museu Dalí a aquesta última, és 

un gran reclam, sent un dels museus més visitats d'Espanya. A més, Roses és a prop d'altres 

municipis tan atractius com Pals o Cadaqués. 

 Però els passatgers també tenen la possibilitat de realitzar activitats en el propi municipi: 

rutes pel parc natural del Cap de Creus, immersions de busseig, golf, compres en centres 

comercials i petits comerços, etc (per més detall veure Annex 2 d’aquest projecte). 

Fins ara, Roses ha rebut un petit nombre de creuers. Com exemple, el creuer The World, 

fondejat a la badia durant dos dies, amb 196 m d'eslora, una màniga de 29,8 metres, un calat 

de 6,7 metres, 241 passatgers a bord, majoritàriament nord-americans, i 275 tripulants. 

Aquests passatgers van arribar a terra mitjançant embarcacions preparades per desembarcar 

els passatgers des del creuer fondejat fins al port. 

Un altre exemple de la seva activitat és el fet que aquesta temporada (2012) la companyia de 

creuers del Seabourn QUEST ha fondejat a Roses en tres ocasions. Es tracta d'un vaixell de 198 

metres d'eslora, 32 metres de mànega, 6,5 metres de calat i capacitat per a 500 passatgers 

majoritàriament americans, que jan realitzat escales de unes 10 hores a Roses venint de 

Barcelona. 

Comptant amb una terminal per rebre i embarcar passatge, els vaixells de creuers susceptibles 

d'operar a Roses podrien ser els mateixos que operen avui en dia al port de Palamós (taula 1), 

així com altres companyies que treballen en el mediterrani (taula 3). Totes elles compleixen 

amb tots els requisits per potenciar l'oferta de creuers al municipi de Roses i la la Costa Brava: 

són navilieres de primer ordre mundial amb presència a tota la Mediterrània, alguns dels seus 

vaixells ja han atracat als ports d'Alacant, València, Barcelona, Palamós o Balears, però també 

organitzen creuers a destinacions de les illes gregues o del Carib. 
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Taula 2. Resum dels vaixells recollits en les taules 1 i 3 

Taula 1. Vaixells de creuers que operen al port de Palamós. 
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Taula 3. Companyies de creuers que operen al Mediterrani. 

 

5. Conclusions 
 

Hem observat com el sector pesquer està en retrocés. Conseqüentment l’aprofitament dels 

nous espais portuaris generats en aquest projecte ha d’estar enfocat en una línea diferent a la 

del sector de la pesca. 

Pel que fa al sector esportiu convencional (eslores fins a uns 20 metres), la dàrsena esportiva 

del port de Roses es una obra relativament nova i consolidada que dona servei a la demanda 

existent de forma correcta. Només són necessaris amarradors extres per embarcacions 

d’aquest tipus per acollir els pics de demanda durant la temporada alta. Per tant una part del 

nou espai generat amb la ampliació dels dics d’abric pot ser utilitzat per a aquest propòsit. 

A més, el sector avui en dia minoritari però en creixement dels iots de gran eslora, té molt pocs 

ports que el puguin acollir en la zona nord oest del mar Mediterrani. Això pot ser una gran 

oportunitat per Roses per diferenciar-se de la majoria de ports catalans, disposant 

d’amarradors per donar cabuda a aquest tipus d’embarcacions. 

Donat el gran atractiu de la marca ROSES dins de la marca COSTA BRAVA, proporcionat per la 

gran varietat d’activitats i ofertes de tipus turístic i cultural que es presenten a la zona (veure 
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Annex 2), el port de Roses no només pot atreure el turisme dels gran iots sinó que està 

atraient ja avui, i amb tendència creixent, creuers de passatges de companyies turístiques que 

fan escala al municipi oferint “packs d’activitats” a la zona. Fins ara aquest tipus 

d’embarcacions han agut de fondejar a la badia ja que el port no disposa d’un punt 

d’atracament per a elles. Les seves grans dimensions fan que no sigui possible la seva 

maniobra dintre de port, però es pot aprofitar l’allargament del dic sud del port per a  generar 

un punt d’atracament al exterior del port que facilitaria el desembarcament dels turistes i 

suposaria un atractiu addicional per a les companyies de creuers. 
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1. Introducció 
 

Aquest annex té per objectiu l’anàlisi de les diferents alternatives per a solucionar les 

necessitats localitzades al port de Roses. 

L’organització del annex serà la següent: 

• Descripció de les diferents alternatives de configuració en planta. 

• Descripció de les diferents alternatives en secció (tant de dic com de moll). 

• Selecció de les solucions adoptades tant en planta com en secció. 

La determinació de les alternatives en planta està lligada a la millora dels problemes d’agitació 

i de la optimització de la nova dàrsena (nombre d’amarraments i espais de maniobra). La 

selecció de la solució adoptada en planta es farà mitjançant un anàlisi multi criteri assignant 

coeficients ponderats segons el grau d’importància dels diversos criteris/objectius utilitzats. 

La determinació de les alternatives en planta està lligada als calats disponibles, al ús al que es 

vol destinar el moll o dic i a la optimització de la reducció de la agitació interior mitjançant 

elements antireflexants. Per a la selecció de la solució a desenvolupar no s’ha cregut 

convenient la realització de cap anàlisi multicriteri. 

 

2. Alternatives en planta 
 

2.1. Alternativa 1: Allargament del dic Nord. 
 

Aquesta alternativa consisteix en allargar 170 metres el dic de recer de l’actual port esportiu 

(dic nord del port de Roses) seguint la direcció que té actualment en el seu tram final. El nou 

dic ha de tenir una explanada aprofitable per sobre de la línia de flotació d’uns 20 metres 

d’ample, per poder acollir-hi tant les activitats d’embarcament/desembarcament de passatge 

com d’aparcament d’usuaris del moll de iots de gran eslora i estacionament d’autocars per a 

recollir turistes procedents dels creuers. 

Amb aquest allargament ens queda un ample de bocana de 123 metres, superior als 120 

necessaris segons la ROM 3.1-99 per a la navegació amb doble canal de navegació 

d’embarcacions de 60 metres d’eslora i 10 de mànega. Aquesta bocana seria insuficient per a 

la circulació de iots de gran eslora de 80 metres. Per tant ja no es planteja un allargament 

superior del dic ja que comportaria limitar la bocana en excés. 

Tanmateix tampoc podem realitzar un menor allargament en favor de la bocana ja que 

estaríem limitant la longitud d’atracament dels creuers de passatge, que atracaran per la part 

exterior del nou dic de recer. Per tant una segona limitació d’aquesta alternativa es que només 
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permet l’atracament de creuers de passatge d’eslores inferiors als 170 metres. A més amb 

aquesta longitud de dic a la cara interior del mateix hi caben 15 amarradors de 10 metres 

d’ample per 40 de llarg. 

L’espai generat a la dàrsena interior es relativament limitat de manera que els iots de gran 

eslora de 60 metres hauran de realitzar la revirada amb remolcadors. 

Tot i ser la alternativa amb la bocana més estreta, la orientació de la mateixa deixa les aigües 

interiors del port més exposada a onatges de component sud. Es per això que tal i com es pot 

constatar en l’annex 7, aquesta és la alternativa amb un pitjor comportament en termes 

d’agitació interior. Només aconsegueix millorar lleugerament el comportament de l’agitació de 

les aigües abrigades respecte la configuració actual, la qual cosa suposa una gran desavantatge 

a la hora d’explotar els nous espais generats. 

El moll del dic oest de la dàrsena pesquera s’ampliarà 5 metres, per guanyar espais 

d’aparcament i augmentar la separació física entre les activitats pesquera i esportiva. En 

aquest nou moll s’hi situaran les embarcacions entre 40 i 60 metres d’eslora i mitjançant 

pantalans flotants es generarà un nou espai per a embarcacions esportives convencionals 

(eslores entre 8 i 20 metres) per a acollir els pics de demana de la temporada alta d’estiu. Cal 

destacar que aquest nou moll ha de permetre adaptar-se a la demanda de cada moment, es a 

dir, em cas de no omplir-se els espais destinats a embarcacions de 40 a 60 altres iots d’eslores 

també podran atracar en aquest espai. 

Es important destacar que amb aquesta alternativa tant el moll per creuers com tots els 

amarradors per a iots de gran eslora i embarcacions esportives convencionals queden 

físicament integrats amb la zona esportiva del port, que concentra els serveis oferts als usuaris 

d’aquest tipus d’activitat. A més a més a diferència de les alternatives 2 i 3, la alternativa 1 no 

requereix cap actuació de millora de l’amplada del dic de recer sud del port, ja que la connexió 

del moll de creuers amb terra es duria a terme mitjançant el dic de recer nord.  

 

Figura 1. Alternativa 1. Allargament del dic de recer Nord. 
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Si a això li sumem que és l’alternativa amb el dic de recer més curt i arribant a calats menys 

profunds, podem concloure que es tracta de la alternativa econòmicament més assequible. 

 

2.2. Alternativa 2: Allargament del dic sud seguint les batimètriques 
 

Aquesta alternativa consisteix en allargar 226 metres el dic de recer sud del port  pesquer 

seguint aproximadament la direcció de les batimètriques de profunditats entre 14 i  15 metres. 

Anàlogament al cas anterior el nou dic ha de tenir una explanada aprofitable per sobre de la 

línia de flotació d’uns 20 metres d’ample, per poder acollir-hi tant les activitats 

d’embarcament/desembarcament de passatge com d’aparcament d’usuaris del moll de iots de 

gran eslora i estacionament d’autocars per a recollir turistes procedents dels creuers. 

Amb aquest allargament ens queda un ample de bocana de 146 metres, superior als 139 

necessaris segons la ROM 3.1-99 per a la navegació amb doble canal de navegació 

d’embarcacions de 80 metres d’eslora i 12 de mànega. Per tant aquesta alternativa permet la 

entrada a port d’embarcacions de major eslora que la alternativa 1. 

En termes d’agitació interior, es pot veure en l’annex 7 com aquesta es la alternativa que 

protegeix millor els espais interiors del port de l’onatge exterior. Amb aquesta alternativa 

s’aconsegueixen aigües perfectament abrigades a les zones més interiors del port (pesquera i 

esportiva) i permet una operativitat satisfactòria de les noves dàrsenes generades (tant la 

situada en el moll pesquer oest com la situada a la cara interior del nou dic de recer). 

A més aquesta alternativa permet l’atracament de creuers de fins a 225 metres per la part 

exterior del dic de recer. Tota la zona d’atracament d’aquest tipus d’embarcacions es trobarà a 

una profunditat igual o superior als 14 metres de manera que no tenim limitacions pel que fa 

al calat. Cal destacar que aquesta major longitud del dic de recer implica també un major 

nombre d’amarradors per a iots a la cara interior del mateix. Prenent com a referència 

amarradors de 40x10 metres (igual que en el cas anterior), podran cabre-hi 20 embarcacions 

atracades, 6 més que en l’alternativa 1. 

L’espai generat a la dàrsena interior es força menys limitat tot i que les maniobres de revirada 

d’embarcacions de gran eslora seguiran necessitant de forma recomanada de l’ajuda de 

remolcadors. En aquesta alternativa les eslores de 80 m si que tenen suficient espai per a 

realitzar la maniobra 

El moll del dic oest de la dàrsena pesquera s’ampliarà 5 metres, per guanyar espais 

d’aparcament i augmentar la separació física entre les activitats pesquera i esportiva. En 

aquest nou moll s’hi situaran les embarcacions entre 40 i 60 metres d’eslora i mitjançant 

pantalans flotants es generarà un nou espai per a embarcacions esportives convencionals 

(eslores entre 8 i 20 metres) per a acollir els pics de demana de la temporada alta d’estiu. Cal 

destacar que aquest nou moll ha de permetre adaptar-se a la demanda de cada moment, es a 
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dir, en cas de no omplir-se els espais destinats a embarcacions de 40 a 60 altres iots d’eslores 

també podran atracar en aquest espai. 

En aquesta alternativa el moll de creuers i la dàrsena per a iots de gran eslora de la cara 

interna del dic de recer queden segregats de la zona esportiva i connectats a terra mitjançant 

el dic de recer sud. Això comporta la necessitat d’ampliar l’ample del braç d’aquest tram de dic 

per tal de facilitar la circulació d’autocars i vehicles cap a la zona d’amarradors i moll de 

creuers. En aquesta alternativa es proposa una ampliació de 5 metres, que sumats als 5 ja 

existents ens generarà una explanada de 10 metres, suficient per a la doble circulació 

d’autocars i cotxes, juntament amb un espai per a vianants. 

Per tant donat el major calat, major longitud de dic i ampliació del ample de la connexió a terra 

podem concloure que aquesta alternativa serà econòmicament més cara que la anterior, tot i 

que com veurem en el següent apartat es més econòmica que la alternativa 3. 

 

 

Figura 2. Alternativa 2. Allargament del dic sud seguint les batimètriques. 
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2.3. Alternativa 3: Allargament del dic sud en perpendicular a terra. 
 

Aquesta alternativa consisteix en allargar 226 metres el dic de recer sud del port  pesquer 

seguint la direcció actual del mateix, es a dir, en perpendicular a la línia de la costa. Com en 

totes les alternatives el nou dic ha de tenir una explanada per sobre de la línia de flotació d’uns 

20 metres d’ample, per poder acollir-hi tant les activitats d’embarcament/desembarcament de 

passatge com d’aparcament d’usuaris del moll de iots de gran eslora i estacionament 

d’autocars per a recollir turistes procedents dels creuers. 

Amb aquest allargament ens queda un ample de bocana de 277 metres, sobradament superior 

a qualsevol necessitat que pugui tenir el port amb la seva nova configuració. 

Pel que fa a l’agitació interior (veure annex 7), aquest gran ample de bocana fa que tot i 

generar aigües més abrigades que la alternativa 1, la alternativa 3 no aconsegueix protegir 

l’interior del port i el nou espai generat del onatge exterior de forma tant efectiva com ho 

aconsegueix la alternativa 2. Això pot comprometre la operativitat de les noves dàrsenes de 

forma més acusada que en l’alternativa anterior. 

 

Figura 3. Alternativa 3. Allargament del dic sud perpendicular a terra. 

 

 



ANNEX 6. Anàlisi d’Alternatives PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

8 
 

Com en el cas anterior aquesta alternativa permet l’atracament de creuers de fins a 225 

metres per la part exterior del dic de recer. Tota la zona d’atracament d’aquest tipus 

d’embarcacions es trobarà a una profunditat igual o superior als 14 metres de manera que no 

tenim limitacions pel que fa al calat. Novament prenent com a referència amarradors de 40x10 

metres (igual que en el cas anterior), podran cabre-hi 20 embarcacions atracades a la cara 

interior del dic de recer. 

L’espai generat a la dàrsena interior és en aquesta alternativa  suficient per permetre totes les 

maniobres de les embarcacions d’eslores fins a 80 metres sense la necessitat de remolcadors. 

Això suposa un avantatge important respecte les dues primeres alternatives. 

El moll del dic oest de la dàrsena pesquera s’ampliarà 5 metres, per guanyar espais 

d’aparcament i augmentar la separació física entre les activitats pesquera i esportiva. En 

aquest nou moll s’hi situaran les embarcacions entre 40 i 60 metres d’eslora i mitjançant 

pantalans flotants es generarà un nou espai per a embarcacions esportives convencionals 

(eslores entre 8 i 20 metres) per a acollir els pics de demana de la temporada alta d’estiu. Cal 

destacar que aquest nou moll ha de permetre adaptar-se a la demanda de cada moment, es a 

dir, en cas de no omplir-se els espais destinats a embarcacions de 40 a 60 altres iots d’eslores 

també podran atracar en aquest espai. 

Anàlogament a l’alternativa 2 el moll de creuers i la dàrsena per a iots de gran eslora de la cara 

interna del dic de recer queden segregats de la zona esportiva i connectats a terra mitjançant 

el dic de recer sud. Això comporta la necessitat d’ampliar l’ample del braç d’aquest tram de dic 

per tal de facilitar la circulació d’autocars i vehicles cap a la zona d’amarradors i moll de 

creuers. En aquesta alternativa es proposa una ampliació de 5 metres, que sumats als 5 ja 

existents ens generarà una explanada de 10 metres, suficient per a la doble circulació 

d’autocars i cotxes, juntament amb un espai per a vianants. 

Per tant donat el major calat, major longitud de dic i ampliació del ample de la connexió a terra 

podem concloure que aquesta alternativa serà econòmicament més cara que la anterior, tot i 

que com veurem en el següent apartat es més econòmica que la alternativa 3. 

 

3. Alternatives en secció 
 

3.1. Tipologia d’obres d’abric 
 

La secció tipus d'un dic es pot descriure considerant les següents parts: 

• Fonamentació, que determina la manera com l'estructura transmet els esforços al 

terreny. 

• Cos central, que controla la transformació del flux d'energia de l'onatge incident i 

transmet a la fonamentació la resultant de les accions. 
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• Superestructura, que controla el ultrapassament sobre la coronació i ofereix una 

superfície de rodament. 

L'ordenació de la secció en tres parts facilita la descripció i ajuda a establir elements de 

comparació entre tipologies. La línia que separa cadascuna de les parts no es trivial, però 

l'ordenació es realitza segons la funció principal que cada una d'elles exerceix. 

 

3.1.1. Dic en talús 
 

Tradicionalment anomenat dic d'escullera. El cos central consta d'una seqüència de mantells 

conformant una transició entre el nucli de tot u de cantera i el mantell principal que, construït 

mitjançant peces naturals o artificials, és l'element resistent a l'acció de l'onatge. Aquesta 

segona modalitat (peces artificials), que comporta un cost molt elevat, sol ser recomanable 

quan el calat no és petit (> 7 m) ja que permet escollir talussos amb més inclinació i, per tant, 

reduir el volum necessari de material. 

Excepte en el cas de fons rocós, per assegurar l'estabilitat i la forma del talús és necessari 

construir una berma de peu que protegeixi adequadament el terreny, la fonamentació i, a més, 

proporcioni suport als mantells secundaris i principal. El dic en talús pot tenir o no 

superestructura. 

 

Figura 4. Dic en talús típic. ROM 0.5-05. 

 

Depenent de les característiques de l'onatge incident, en particular del peralt de la onada i el 

talús del mantell principal (el quocient defineix el nombre de Iribarren) el dic pot actuar tant 

com parcialment reflectant com dissipatiu. La transmissió de energia a la part de recer del dic 

es pot produir per ultrapassament de les onades per la coronació de l'espigó i a través de la 



ANNEX 6. Anàlisi d’Alternatives PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

10 
 

fonamentació i cos central del dic, podent ser significativa en el cas de no cuidar-se 

adequadament mitjançant la construcció de mantells que actuïn de filtre del flux d'energia. 

Amb caràcter general un dic en talús es pot construir per abrigar el port davant qualsevol 

règim d'onatge: ones sense trencar, trencant o trencades. Sempre que sigui possible es 

recomana utilitzar pedra natural com a element del mantell principal i adoptant un angle del 

talús α, del costat exposat a mar tal que es trobi en el interval [1,5 ≤ cot α ≤ 3,0]. En el seu 

defecte, en cas requerir  un altre tipus de peces artificials, es recomana utilitzar peces cúbiques 

o lleugerament paral·lelepipèdiques (a * a * 1,3 a) de formigó en massa. En aquest cas, es 

recomana adoptar talussos amb angles que compleixin [1,5 ≤ cot α ≤ 2,0]. 

 

3.1.2. Dic vertical 
 

Dic en què les parts central i superestructura estan formades per un únic element estructural. 

Tradicionalment, el parament de la cara exposada al mar és vertical, d'aquí seva denominació 

de dic vertical, i es pot construir mitjançant calaixos prefabricats, blocs de formigó en massa, 

palplanxes, recintes clavats, etc. El cos central sol recolzar-se en una banqueta de 

fonamentació de material granular, degudament protegida, si s'escau, perquè sigui estable 

davant les oscil·lacions del dic. En zones amb grans profunditats les dimensions d'aquesta 

banqueta poden ser rellevants i  aleshores està formada en general, per un nucli de tot ú de 

cantera enrasat a una profunditat tal que permeti la col·locació del cos central (per exemple el 

fondeig del calaix), i que la seva estabilitat no estigui afectada per les oscil·lacions del mar. 

 

Figura 5. Dic de parament vertival típic. ROM 0.5-05. 

 

Aquesta estructura s'utilitza per grans calats ja que permet reduir considerablement l'àrea de 

la secció tipus en comparació amb el dic en talús, cosa que compensa el major cost dels 

elements prefabricats. En general, és raonable recórrer a aquest tipus d'estructura per calats 

majors de 18 - 20 m. 
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En zones de profunditats intermèdies o reduïdes, excepte complicacions relacionades amb la 

capacitat portant del terreny, la fonamentació pot estar formada per una capa filtre, tot ú de 

cantera i la banqueta de enrasament pròpiament dita, tots ells, en general, de poc gruix en 

comparació del tram central. El gruix de cadascuna d'aquests elements i les mides dels 

materials s'han d'adequar a les necessitats geotècniques i hidràuliques. Per protegir la 

fonamentació i el llit natural en els casos en què aquest sigui potencialment erosionable, és 

convenient construir una berma de peu formada per la prolongació del nucli de tot ú i pels 

mantells necessaris. En moltes ocasions, es construeix sobre la berma adossat al cos central un 

bloc de grans proporcions, denominat de guarda, amb la finalitat de reduir i desfasar el pic de 

les subpressions a la vora exposada al mar de la fonamentació respecte al pic de pressions en 

el parament vertical. 

És habitual coronar la superestructura amb un mur que, a la banda de mar, està corbat per 

facilitar el retrocés del flux d'aigua.. 

El dic essencialment actua com un reflector del flux d'energia incident, i la transmissió 

d'energia a la banda a recer del dic només es produeix per ultrapassament o en proporcions 

molt petites a través de la fonamentació. 

 

3.1.3. Dic mixt 
 

Quan la fonamentació del dic vertical ocupa una proporció notable de la profunditat tal que la 

seva presència modifica significativament la cinemàtica i dinàmica de les oscil·lacions delmar, 

la tipologia s'anomena dic mixt. La funció protectora es comparteix entre el tram inferior, 

ampliant la seva funció de fonamentació, i el tram central, que s'estén per sobre del pla 

d'aigua proporcionant els serveis d'una superestructura. 

 

Figura 6. Secció del dic mixt del port de Cartagena. 
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Igual que el dic vertical, el parament de la superestructura pot ser inclinat en tota la seva 

alçada o a partir de certa cota, perforat, amb càmeres, etc. I dotat o no d'un mur corb a la 

coronació. 

La fonamentació pot estar formada per una banqueta recolzada sobre el nucli construït amb 

tot u de cantera. En el seu dimensionament es seguiran les mateixes recomanacions que per al 

cas de dic vertical. Per garantir l'estabilitat del conjunt podria ser necessària la construcció 

d'una berma de peu formada per un tot un cantera que, a més d'actuar de filtre del terreny 

natural, ha de donar suport als mantells de protecció. 

Depenent del nivell d'aigua i de les característiques de l'onatge incident en relació amb les 

dimensions geomètriques del dic, aquest pot treballar predominantment com dic reflectant, 

dissipatiu o mixt, és a dir, parcialment reflectant i dissipatiu. La transmissió d'energia a recer 

del dic es produeix per ultrapassament de la coronació o a través de la fonamentació que, si no 

es cuida adequadament la construcció mantells que actuïn de filtre, podrà ser significativa. 

 

3.2. Tipologia de seccions de moll 
 

A continuació es descriuen les alternatives de seccions de moll considerades com a opcions a 

desenvolupar en aquest projecte. 

 

3.2.1. Obres fixes tancades  
Les obres fixes massives o tancades són aquelles en les quals la part estructural conforma un 

parament continu vertical o quasi vertical de la línia d'atracada des de la superestructura a la 

cimentació. Tot i que en general no permeten el flux important d'aigua a través d'elles, algunes 

vegades aquest parament pot disposar de buits per tal de reduir la possibilitat de reflexions 

degudes a l'acció de l'onatge. 

Segons la manera com es transmeten els esforços a la fonamentació podem distingir: 

Obres de gravetat 

En les obres de gravetat, l'estructura resisteix les accions degudes a les càrregues d'ús i 

explotació i, si s'escau, al reblert de l'extradós, mitjançant el seu propi pes, transmetent al 

fonament normalment a través d'una banqueta de fonamentació d'escullera, tot ú o altre 

material granular. 

A causa del seu funcionament resistent, la concepció d'aquest tipus d'obres exigeix disposar 

tant de pesos importants com de superfície considerable en la fonamentació que permetin la 

mobilització de més resistència per fregament en el contacte estructura-fonament per 

augmentar la resistència al lliscament, reduir les pressions de contacte sobre el terreny per 

augmentar la resistència a l'enfonsament i centrar el punt d'aplicació de la resultant de les 

accions per augmentar la resistència a la bolcada. Per aquestes raons, aquest tipus 
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d'estructures requereix sòls de fonamentació d'elevada capacitat portant, localitzats en nivells 

accessibles. Aquests sòls poden ser tant naturals com millorats o procedents d'una substitució. 

Els molls de gravetat poden ser de blocs, de formigó submergit o de caixons verticals 

prefabricats. 

 

Figura 7. Secció tipus de moll de gravetat de formigó submergit. ROM 2.0-11. 

 

Obres de pantalles 

En les obres de pantalles, l'estructura transmet les accions horitzontals degudes al terreny i a 

la totalitat o part de les càrregues d'ús i explotació, mitjançant el seu encastament o suport en 

el terreny de fonamentació i la disposició d'ancoratges al terreny, el que permet l'equilibri de 

les empentes generades pel terreny de fonamentació i pel farciment a banda i banda de la 

pantalla, combinats amb l'acció (o reacció) dels ancoratges. 

La capacitat resistent de l'estructura recau fonamentalment en la seva capacitat de resistir els 

esforços de flexió i tallant que es generen al llarg de la mateixa. 

Aquesta tipologia està especialment indicada en terrenys sorrencs i llimosos, es pot utilitzar en 

terrenys cohesius tous i està contraindicada quan el terreny està constituït per roca dura que 

impedeixi la clava o en terrenys sorrencs amb rocs que impedeixin assolir els encastaments 

necessaris. 
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Figura 8. Secció tipus de moll de pantalles. ROM 2.0-11. 

 

3.2.2. Obres fixes obertes 
Les obres fixes obertes són aquelles en les que l'estructura està formada per una plataforma 

sustentada en puntals o piles, sent el parament que conforma la línia d'atracada no continu, 

permetent el pas del flux l'aigua. 

En el cas que hi hagi un farciment adjacent, la plataforma suposa la prolongació de la 

coronació del farciment sobre el talús del mateix fins que arriba a la línia d'atracada. 

Es pot considerar que en aquesta tipologia, l'estructura integra els elements de la 

superestructura pròpiament dita.  

En funció de la manera com l'estructura resisteix les accions i les transmet al terreny de 

fonamentació es divideixen en: 

Obres de pilots 

L'estructura resistent està formada per una plataforma sustentada en pilons verticals i/o 

inclinats i, en el cas que hi hagi un farciment adossat, pot complementar-se amb una 

estructura de contenció de terres i d'unió amb la plataforma en la coronació del talús. També 

es poden disposar ancoratges en la plataforma per tal de millorar la capacitat resistent de 

l'obra davant de càrregues horitzontals. 

L'estructura transmet al terreny de fonamentació totes les accions d'ús i explotació que actuen 

sobre el tauler per mitjà dels pilots. Quan tots els pilots són verticals, estan sol·licitats per 

esforços axials, tallants i de flexió. En cas de disposar puntals inclinats o verticals i inclinats, 

estaran sol·licitats fonamentalment per axials. Els pilots s’han encastar en el terreny resistent 
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la longitud necessària perquè la transmissió de càrregues pilot-terreny reuneixi les degudes 

condicions de seguretat. 

Els pilots poden ser de formigó modelat "in situ" o prefabricats clavats: mòduls de pantalla, 

perfils metàl·lics (tubulars o de perfil en H), de formigó pretensat o mixtos (tubs farcits de 

formigó). Poden aconseguir profunditats elevades de fins a 50 m. Les dimensions en planta, i 

per tant la capacitat estructural dels pilons ha d'estar d'acord amb la resistència del terreny i 

amb la profunditat assolida. En pilons formigonats "in situ" són usuals diàmetres entre 0.6 i 2 

m. La malla de seva disposició en planta sol ser rectangular. La distància entre pilons depèn de 

la magnitud i canalització de les càrregues d'explotació que actuen sobre el tauler, buscant una 

solució d'equilibri entre capacitat portant del tauler i dels pilots. No solen ser usuals 

separacions entre eixos de pilots majors de 8 m. La longitud dels mateixos depèn del tipus de 

terreny, fins a arribar al nivell de profunditat que permeti per punta i/o fust resistir les accions 

verticals transmeses i, si s'escau, mobilitzar les reaccions horitzontals necessàries per resistir 

part o la totalitat de les accions horitzontals. 

La plataforma és normalment de formigó armat, podent estar constituïda per parts 

prefabricades i per parts formigonades "in situ". 

 

Figura 9. Secció tipus de moll de pilots. ROM 2.0-11. 

 

Obres de piles 

L'estructura resistent es diferencia de la de pilots en que està formada per una plataforma 

recolzada en piles, generalment constituïdes per estructures de gravetat. 

La resistència de les càrregues verticals i horitzontals d'ús i explotació i la seva transmissió a la 

fonamentació es realitza a través de les piles, mitjançant el seu propi pes i la resistència al 

lliscament en el contacte estructura-fonament. En general, la plataforma no es dimensiona per 



ANNEX 6. Anàlisi d’Alternatives PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

16 
 

resistir les grans accions horitzontals d'atracada i amarratge que s'apliquen directament a les 

piles. 

Les piles s'han de situar a una separació adequada a la capacitat resistent del tauler que les 

uneix, i es recomana que la cara inferior de les bigues integrants del tauler estigui situada per 

sobre del nivell del mar en qualsevol condició de marea.  

Atès que les piles generalment són obres de gravetat, aquesta tipologia estructural requereix 

sòls de fonamentació d'elevada capacitat portant, localitzats a nivells accessibles. Aquests sòls 

poden ser tant naturals com millorats o farcits de substitució. Es recomana que els suports dels 

taulers sobre les piles siguin isostàtics, per absorbir millor els assentaments diferencials entre 

elles. 

Quan l'amplada de l'estructura d'un moll de piles permet el desenvolupament del talús sota els 

taulers, sent aquests rectes o volta, el moll es denomina tipus "claraboia". 

 

4. Selecció de la solució adoptada 
 

4.1. Selecció Alternativa en planta. 
 

4.1.1. Metodologia. Anàlisi multi criteri. 
 

En la majoria de problemes de presa de decisions hi ha diversos criteris que entren en conflicte 

entre ells a l'hora de valorar quina és la millor alternativa entre totes les que s'estudien, ja que 

una mateixa solució pot ser la millor segons un criteri però la pitjor segons un altre criteri. 

Amb la finalitat d'ajudar a la presa de decisions hi ha una gran varietat de mètodes d'anàlisi 

multi criteri, els quals a partir d'una sèrie de dades ens permeten ordenar les diferents 

alternatives de millor a pitjor segons diversos criteris. 

El mètode dels coeficients ponderats és una manera senzilla i ràpida d'identificar l'alternativa 

preferible en un problema de decisió multi criteri. 

Les etapes per implementar el mètode són les següents: 

• Identificar la meta general del problema. 

• Identificar les alternatives. 

• Llistar els criteris a emprar en la presa de decisió. 

• Assignar una ponderació per a cada un dels criteris segons la seva importància. 

• Establir en quin grau satisfà cada alternativa cada criteri establert. Calcular la 

puntuació de cada alternativa. 

• L'alternativa amb la puntuació més alta serà l'alternativa preferida en la presa de 

decisions. 
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La puntuació total d’una alternativa s’obté de la següent manera: 

�� =	��� ∗ 	��  

On Pj es la puntuació total de la alternativa “j”, wi es el pes assignat al criteri “i”, i pij és la 

puntuació que hem assignat a la alternativa “j” per al criteri “i”. 

En general s'estableixen unes escales per detallar la ponderació dels criteris segons la seva 

importància i per valorar la satisfacció de cada criteri. En aquest cas s’ha establert una escala 

de 0 a 1 per mesurar la satisfacció de les alternatives per a cada criteri. Els pesos dels criteris es 

donen en forma de percentatge de manera que la suma del total del pesos dona 100 (per 

exemple un per de valor 10 implica una repercussió del 10% en el projecte i per tant en 

l’anàlisi). 

Satisfacció de les alternatives per a cada criteri 

0 Insatisfactori 
0.2 Força insatisfactori 
0.4 Poc satisfactori 
0.6 Satisfactori 
0.8 Força satisfactori 
1 Molt satisfactori 

Taula 1. Coeficients de puntuació de les diferents alternatives per a cada criteri. 

 

4.1.2. Criteris utilitzats per a la valoració 
 

Els criteris utilitzats per al anàlisis d’alternatives es poden dividir en 3 grans grups: funcionalitat 

(amb un pes del 45%), criteris econòmics (amb un pes del 45%), i criteris d’impacte ambiental 

(amb un pes del 10%). Cadascun d’aquests grups consta de diversos criteris que es detallen a 

continuació: 

 

Funcionalitat 

Adequació al Pla Especial (5%): Aquest criteri reflexa en quina mesura les accions que es duen 

a terme en cadascuna de les alternatives s’adapten a allò establert en el Pla Especial del Port 

de Roses (per exemple si la obra cau dintre del perímetre físic d’actuació marcat pel Pla). 

Connexió amb altres zones de port (10%): Mesura el grau d’integració dels nous espais 

generats pel projecte amb les infraestructures i serveis que ofereix el port actualment. Per 

exemple la proximitat al sector esportiu del port i per tant als clubs nàutics es un aspecte a 

considerar positivament. 

Agitació interior de les dàrsenes (15%): És el criteri de més pes dins de la funcionalitat, ja que 

un dels objectius principals del projecte es millorar els problemes d’agitació del port. Les 

puntuacions es donen tenint en compte els resultats d’agitació de les dàrsenes interiors per a 

cada alternativa exposats en l’annex 7 d’aquest projecte. 
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Ample de bocana (5%): Mesura la maniobrabilitat associada a l’ample de la bocana del port, 

tenint en compte que aquest ample pot liminar les dimensions dels vaixells que poden entrar 

de forma aconsellada al port i per tant el rang d’eslores que pot cobrir el port. 

Calat guanyat a les noves dàrsenes (5%):  Aquest criteri puntua favorablement a aquelles 

alternatives que generen espais de majors calats sense necessitat de dragar. 

Espai per a la revirada (5%): Mesura el grau de condicionament de la flota de disseny per 

raons de superfície interior per a realitzar maniobres (típicament la revirada), i si aquestes 

maniobres s’han de realitzar o no amb remolcadors. 

 

Criteris Econòmics 

Volum d’inversió inicial (20%): És el criteri de més pes dins dels econòmics. Premia a les 

alternatives més econòmiques d’executar, per valorar positivament aquelles alternatives que 

presentin una bona relació funcionalitat-economia. 

Dimensions del creuer màxim (10%): Aquest criteri te per objectiu premiar aquelles 

alternatives amb més facilitat de retornar la inversió amb els ingressos obtinguts per 

l’atracament de creuers. A més dimensió del creuer màxim que admet el port més ventall 

d’eslores poden arribar al mateix i per tant es cobreix més demanda i s’obtenen més ingressos 

durant la temporada de creuers. 

Nº d’amarradors de gran eslora (10%): Anàlogament al cas anterior més amarradors de iots de 

gran eslora comporta més ingressos potencials i per tant més possibilitat de retorn de la 

inversió. Per tant aquest criteri te per objecte premiar aquelles alternatives amb més 

amarradors per a grans eslores. 

Nº amarradors nous esportius convencionals (5%): El nou espai generat contempla una zona 

per a l’atracament de vaixells d’eslores entre 5 i 20 metres (convencionals) per a cobrir els pics 

de demanda de les temporades altes. Un major nombre d’aquest amarradors també resulta en 

un potencial millor retorn de la inversió. 

 

Criteris d’Impacte Ambiental 

Impacte visual/paisatgístic (5%): Puntua negativament aquelles alternatives que alteren 

significativament la forma actual del port i la seva integració paisatgística amb l’entorn. 

Impacte en els ecosistemes (5%): Amb aquest criteri es pretén penalitzar les afectacions a la 

flora/fauna del fons marí, les afectacions a la hidrodinàmica i dinàmica litoral etc. 
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4.1.3. Puntuacions i selecció de la solució a desenvolupar. 
 

Atenent als criteris descrit en l’apartat anterior i a la descripció general realitzada de les 

diferents alternatives, les puntuacions assignades per a cada alternativa i criteri i el resultat de 

la puntuació total de cada alternativa es poden observar de forma resumida en la següent 

taula: 

  PES Alt. 
0 

Alt. 
1 

Alt. 
2 

Alt. 
3 

CRITERIS 
FUNCIONALS 

(45%) 

Adecuació al Pla Especial 5 1 1 0.8 0.4 

Connexió amb altres zones del 
port 

10 0.6 0.8 0.6 0.6 

Agitació interior dàrsenes 15 0.2 0.4 0.8 0.6 

Ample de bocana 5 1 0.4 0.8 1 

Calat guanyat noves dàrsenes 5 0.6 0.8 1 1 

Espai per revirada 5 1 0.4 0.6 1 

CRITERIS 
ECONÒMICS 

(45%) 

Volum d'inversió 20 1 0.8 0.6 0.4 

Tamany creuers que admet 10 0 0.6 1 1 

Nº Amarradors gran eslora 10 0 0.8 1 1 

Nº Amarradors nous esportius 5 0 0.8 0.8 0.8 

CRITERIS 
IMPACTE AMBIENTAL 

(10%) 

Impacte visual/paisatgístic 5 1 0.8 0.8 0.6 

Impacte en ecosistemes 5 1 0.8 0.8 0.6 

       

TOTAL  100 57 69 78 70 

Taula 2. Resultats de l’anàlisi multicriteri. 

 

Com pot es pot observar en la anterior taula, la alternativa millor posicionada en l’anàlisi multi 

criteri és la alternativa 2, tot i no ser la alternativa més econòmica. Això es deu principalment 

al fet que funcionalment es la alternativa amb més avantatges, tant pel que fa a l’agitació 

interior com pel número i tipus d’amarradors que poden situar-se en el nou espai projectat. 

Per tant, la alternativa  en planta que serà estudiada y desenvolupada en el present projecte 

serà la Alternativa 2, deixant de banda la resta d’alternatives. 
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4.2. Selecció de la solució en secció. 
 

4.2.1. Selecció de la tipologia d’obra d’abric 
 

La tipologia de dic a desenvolupar en aquest projecte ve directament donada per els 

condicionants del mateix. Es vol aprofitar el dic de recer com a moll de creuers de passatges 

per la part exterior, i volem situar-hi amarradors de iots de gran eslora per la cara interior. 

La primera conseqüència d’aquesta restricció es que la obra d’abric haurà de ser de parament 

vertical, per permetre’n l’atracament de través per la part exterior. A més el dic no tindrà mur 

de coronació per facilitar l’embarcament de persones i subministraments als creuers, de 

manera que la coronació de la explanada haurà de ser força alta (+2 m). Això implica que per la 

part interior s’hauran d’acoblar al dic pantalans flotants amb accés per escala/rampa per a 

l’amarrament dels iots de gran eslora. 

La principal problemàtica que trobem amb la obra de parament vertical es que reflexa 

completament l’onatge, cosa que pot comportar problemes d’operativitat per embarcar i 

desembarcar passatger inclús amb el mar en calma o força calma (onatges de 0 a 0.5 metres). 

Per solucionar aquest problema s’ha optat per col·locar blocs de formigó tipus BARA o similar 

(figura 10) que deixen forats en el parament vertical i per tant doten al dic de propietats 

antireflexants que funcionen de forma eficient amb el tipus d’onatges que es presenten durant 

la temporada de creuers. 

 

Figura 10. Bloc BARA i la seves posibles col·locacions. 
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Utilitzant el bloc BARA 400 els blocs es situaran ocupant la primera fila de cel·les del calaix 

vertical des de la coronació fins a una profunditat de 2.3 metres. Com es pot observar en la 

figura 11 s’utilitza en la cara interior del dic per un millor comportament en termes d’agitació 

de la dàrsena interior d’iots de gran eslora, per ser aquesta molt pròxima a la bocana. 

 

Figura 11. Secció de parament vertical que es desenvoluparà. 

 

4.2.2. Selecció de la tipologia de moll 
 

En el cas de les ampliacions del moll interior i del braç del dic sud, els calats son prou petits per 

executar una moll de tipus gravetat. Donat que estem fent una ampliació adossada a 

infraestructures rígides de parament vertical la nova infraestructura no ha d’aguantar cap tipus 

d’esforç de contenció de terres. 

La solució adoptada és la execució de molls de formigó submergit adossat a les 

infraestructures existents. Novament ens trobem amb la problemàtica de la reflexió del 

onatge. El nou espai generat és el més proper a la bocana i estarà lleugerament exposat a 

onatges generats per vents de garbí i migjorn. 

Com que ens interessa que el parament segueixi sent vertical de manera que no condicionem 

els calats dels vaixells que puguin amarrar / navegar pròxims als molls (ja que aquests seran de 

naturalesa mol diversa (des de embarcacions esportives convencionals amb calats de 1 metre 

fins a iots de gran eslora amb calats de 4 metres), la solució adoptada segueix el mateix patró 

que la que hem vist per al dic d’abric. 

Per dotar al moll de propietats antirreflexants, i mantenir el parament vertical, s’executaran de 

formigó submergit amb blocs BARA a sobre de manera que aquests cobreixin des de la 

coronació dels molls fins a una profunditat aproximada de almenys 2 metres (figura 12) 
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Figura 12. Secció de moll a desenvolupar. 
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1. Introducció 
 

En el present annex es pretén caracteritzar les condicions d’agitació interior i per tant 

d’operativitat que existiran en la nova configuració en planta del port de Roses. 

S’han modelitzat diferents escenaris d’agitació per a cadascuna de les alternatives proposades 

a fi de comparar-les i determinar quina es més eficient en termes d’agitació.  

Posteriorment s’ha analitzar amb més detall la solució adoptada, per verificar en quina mesura 

es compleixen les recomanacions de la ROM 3.1-99 en termes d’operativitat. 

 

2. Metodologia 
 

El punt de partida d’aquest estudi són els diferents règims de clima marítim obtinguts al Annex 

3. Coneixent les direccions dominants i la orientació del port, podem propagar els onatges des 

de aigües profundes i obtenir com es comporten les aigües abrigades del port. 

La rosa d’onatges de la figura 1 reflexa quina és la distribució sectorial del onatges presents a 

la zona de Roses. Podem constatar que els que es presenten amb més freqüència són els 

onatges de Nord (12%), Nord-Nordest (10%), Est (7%) i Sud (7%) 

 

Figura 1. Direccionalitat del onatge. Clima mig. 

Tanmateix s’ha de tenir en compte que  el port de Roses està resguardat de forma natural per 

el Cap de Creus, i per tant es troba a recer del onatges del Nord, del Est i fins i tot del SE. A més 
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la presència de la badia al oest del port limita el fetch dels onatges provinents d’aquella 

direcció o amb component oest. Per tant tampoc seran tinguts en compte els onatges del NW i 

del Oest. 

Per tant els onatges que es modelitzaran a fi d’estudiar l’agitació interior seran els provinents 

del SW, SSW, S i SSE essent aquests dos últims els que es presentaran amb més freqüència i de 

forma més intensa. Es considerarà sempre una alçada significant d’ona en aigües profundes 

d’un metre de manera que quan modelitzant l’alçada significant d’ona en qualsevol punt del 

interior del port estarem obtenint directament el coeficient d’agitació (relació entre l’alçada 

significant d’ona d’un punt amb l’alçada significant d’ona en aigües profundes. 

La propagació d’onatge i modelització d’agitació s’ha fet prenent diversos períodes d’ona per a 

cadascuna de les direccions, per captar la sensibilitat dels resultats en front d’aquesta variable. 

La taula 1 mostra una taula resum dels diversos onatges que s’han pres com a condició de 

contorn a la modelització. 

 Direcció (º) 

SW SSW S SSE 

Tp (s) 6 6 6 6 

7.5 7.5 7.5 7.5 

9 9 9 9 

Taula 1. Resum del diversos onatges modelitzats. 

 

El software utilitzat per dur a terme la modelització ha sigut el SWASH (Simulating WAves til 

SHore) del grup Sourceforge. Com a dades d’entrada al model s’ha introduït la batimetria 

digitalitzada de la zona amb una malla de resolució 6 metres (figura 2).  

 

Figura 2. Malla d’entrada de la batimetia al model. 
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A més s’ha introduït també una malla de porositats, assignant porositat 1 a aquells punts 

situats a l’aigua, porositat 0 a aquells contorns de parament vertical i porositat 0.45 a aquells 

contorns que permeten una certa absorció del onatge (com ara paraments amb escullera o 

molls claraboia). 

 

3. Situació actual 
 

El Pla de Ports de Catalunya fa constar la necessitat de millorar els problemes d’agitació que es 

donen ocasionalment a l’interior del port de Roses. Aquests problemes s’han posat de relleu al 

realitzar la modelització dels onatges de les direccions abans establertes per a la configuració 

actual del port. En aquest cas però, només s’ha realitzat la propagació del onatge d’alçada 

significant 1 metre per al període de pic de 9 segons. Els resultats es mostren en la figura 3: 

 

Figura 3. Coeficients d’agitació per a la situació actual. Hs0=1m, Tp=9s. 
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Podem observar que per a totes les direccions de l’onatge es produeix agitació significativa a la 

dàrsena exterior que actualment esta desaprofitada i que es pretén aprofitar amb aquest 

projecte. Però a més per les direccions SW i SSW i en menys mesura la S i SSE tenim zones amb 

agitació dintre de les dàrsenes interior pesquera i la esportiva estem parlant de zones amb un 

coeficient d’agitació que pot assolir valors de 0.3-0.4 i per tant on s’assoliria una agitació 

d’altura significant 40 centímetres per un onatge exterior d’un metre d’alçada significant en 

aigües profundes. 

Això pot comprometre l’operativitat del port actual en determinats moments puntuals de 

l’any. El que si és clar es que si es vol aprofitar la dàrsena exterior s’ha d’executar alguna 

modificació en les infraestructures d’abric del port ja que actualment la operativitat en aquest 

espai està clarament limitada. 

 

4. Comparació d’alternatives 
 

A continuació es procedirà a comparar els resultats obtinguts per a les diferents alternatives 

per a cadascun dels períodes i direccions modelitzats. D’aquesta comparació extraurem 

l’alternativa més adient des del punt de vista de l’agitació. 

 

4.1.  Direcció SW 
Alternativa 1 

 

 

 

 

 



ANNEX 7. Estudi d’Agitació Interior PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

7 

 

Alternativa 2 

 

 

Alternativa 3 

 

 

Comparació 

Podem observar que per un onatge provinent del SW cap de les tres alternatives ens dóna 

aigües clarament abrigades a la dàrsena exterior. Tot i així la alternativa 2, seguida de ben a 

prop per la 3 és la que dóna en mitjana menors coeficients d’agitació en aquesta dàrsena.  

A més la alternativa 2 aconsegueix retenir les agitacions significatives a la dàrsena exterior de 

manera que queden ben abrigades tant la dàrsena interior pesquera con la dàrsena esportiva. 

En aquesta modelització la alternativa 1 és la que presenta més problemes ja que no 

aconsegueix abrigar la dàrsena exterior però a més permet la entrada d’agitacions 

significatives a la zona sud de la dàrsena pesquera. 



ANNEX 7. Estudi d’Agitació Interior PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

8 

 

4.2. Direcció SSW 
Alternativa 1 

 

 

Alternativa 2 

 

 

Alternativa 3 
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 Comparació 

Novament podem constatar que la alternativa que millor abriga al port dels onatges 

procedents del SSW es la alternativa 2. 

D’una banda la alternativa 1 no aconsegueix abrigar correctament la dàrsena exterior que es 

vol aprofitar, produint-se agitacions creixents a mesura que augmenta el període del onatge. 

En canvi les alternatives 2 i 3 aconsegueixen abrigar aquesta dàrsena però en la alternativa 3 

es produeix excessiva agitació a la cara interior del nou dic de recer que es vol aprofitar per 

situar-hi amarradors. 

Tant la alternativa 2 com la 3 produeixen aigües ben abrigades a les dàrsenes interiors 

esportiva i pesquera, essent l’alternativa 2 lleugerament millor a la 3 en aquest aspecte. 

 

4.3. Direcció S 
Alternativa 1 

 

 

Alternativa 2 
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Alternativa 3 

 

 

Comparació 

Observem que les agitacions obtingudes per aquesta direcció de l’onatge són inferiors a les 

obtingudes anteriorment ja que la incidència del mateix sobre la bocana es molt més obliqua. 

Novament la alternativa 2 es significativament millor a la 1 en termes d’agitació i lleugerament 

millor que la 3. 

Aquesta vegada la alternativa 2 produeix agitacions molt poc significatives a la dàrsena que es 

pretén aprofitar. Aquesta dada es significativament important ja que com hem vist al 

començament d’aquest annex són precisament els onatges dels Sud i del SSE els que 

presenten major freqüència de presentació i majors intensitats en quant a alçada d’ona 

significant. 

 

4.4. Direcció SSE 
Alternativa 1 
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Alternativa 2 

 

 

Alternativa 3 

 

 

Comparació 

En aquest cas sembla que la alternativa 1 sigui la millor. Tanmateix cal tenir en compte que en 

les alternatives 2 i 3 la ampliació del dic de recer està més exposada al onatge. Per la cara 

interior aquest dic de recer s’ha modelitzat com un parament perfectament vertical (porositat 

0) i això pot provocar alguna oscil·lació numèrica en punts propers al parament i que per tant 

estiguem veient més agitació de la realment existent. 

Tenint en compte això, podem constatar que tot i les oscil·lacions properes al parament 

vertical la alternativa 2 presenta valors acceptables (inferiors a 0.3) en gran part de la dàrsena 

exterior i abriga completament les aigües de les dàrsenes interiors pesquera i esportiva. Per 

tant segueix sent vàlida per a la protecció del port als onatges procedents de SSE. 

Per tant a la llum dels resultats obtinguts per a diferents períodes i per a les 4 direccions 

d’onatge que més incidència tenen en termes d’agitació interior, podem concloure que la 
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ALTERNATIVA 2 es la més adient entre totes les configuracions en planta contemplades per a 

abrigar les aigües interiors del port. 

 

5. Estudi d’agitació de la solució adoptada. 
 

Com pot es pot observar tant el l’apartat anterior com en l’annex 6 (Anàlisi d’alternatives) la 

configuració en planta a desenvolupar és la alternativa 2. L’objectiu d’aquest apartat es 

analitzar en profunditat els resultats obtinguts d’agitació per a aquest alternativa i poder 

establir si es compleixen les condicions mínimes d’operativitat establertes en la ROM 3.1-99. 

Per a assolir-ho dividim l’interior del port en 5 zones per tal d’analitzar els coeficients 

d’agitació zona a zona: 

 

Figura 4. Zonificació per al estudi d’agitació de la solución adoptada 

Z1: Dàrsena interior pesquera. 

Z2: Dàrsena interior esportiva 1. 

Z3: Dàrsena interior esportiva 2. 

Z4: Dàrsena exterior moll. 

Z5: Dàrsena exterior dic de recer. 
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Per a cada zona, direcció de procedència del onatge i període estudiat prendrem el coeficient 

d’agitació mig resultat de la modelització. Els resultats poden ser observats en la següent taula: 

 

Sector Tp(s) Ka 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

SW 6 0.05 0.025 0.12 0.45 0.35 

7.5 0.08 0.07 0.16 0.7 0.6 

9 0.08 0.07 0.16 0.8 0.6 

SSW 6 0.02 0.02 0.04 0.25 0.4 

7.5 0.03 0.02 0.05 0.3 0.4 

9 0.03 0.02 0.065 0.4 0.5 

S 6 0.025 0.025 0.035 0.2 0.35 

7.5 0.02 0.02 0.04 0.25 0.4 

9 0.025 0.025 0.04 0.25 0.45 

SSE 6 0.035 0.04 0.04 0.15 0.3 

7.5 0.02 0.02 0.03 0.2 0.4 

9 0.03 0.025 0.05 0.25 0.4 

Taula 2. Coeficients d’agitació er a cada zona d’estudi. 

 

Segon la ROM 3.1-99 la permanència d’embarcacions esportives en moll te com a condició 

límit d’operativitat el valor de Hs de 0.4 metres. Prenen com a referència els valors de 

freqüència de presentació dels diferents onatges en el Clima Mig del punt WANA 2074057 els 

percentatges de no operativitat de les dàrsenes degut a cadascun dels onatges i per tant 

calcular en nombre d’hores de no operativitat al any (taules 3 i 4). 

 

Sector Tp(s) % de no operativitat anual 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

SW 6 0 0 0 0.022864 0.0050015 

7.5 0 0 0 0.03256722 0.0103388 

9 0 0 0 0.00340578 0.0010812 

SSW 6 0 0 0 0.002858 0.068592 

7.5 0 0 0 0.00568634 0.02481312 

9 0 0 0 0.0045951 0.0045951 

S 6 0 0 0 0 0.04287 

7.5 0 0 0 0.00284317 0.07573171 

9 0 0 0 0.00029733 0.01421778 

SSE 6 0 0 0 0 0.0321525 

7.5 0 0 0 0.0051694 0.03230875 

9 0 0 0 0.00040545 0.00339227 

Taula 3. Tant per cent de no operativitat de les dàrsenes al any. 
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Sector Tp(s) h de no operativitat anual 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

SW 6 0 0 0 2.0028864 0.4381314 

7.5 0 0 0 2.85288847 0.90567888 

9 0 0 0 0.29834633 0.09471312 

SSW 6 0 0 0 0.2503608 6.0086592 

7.5 0 0 0 0.49812338 2.17362931 

9 0 0 0 0.40253076 0.40253076 

S 6 0 0 0 0 3.755412 

7.5 0 0 0 0.24906169 6.6340978 

9 0 0 0 0.02604611 1.24547753 

SSE 6 0 0 0 0 2.816559 

7.5 0 0 0 0.45283944 2.8302465 

9 0 0 0 0.03551742 0.29716241 

TOTAL  0 0 0 7.0686008 27.6022979 

Taula 4. Temps de no operativitat anual en hores per a cadascuna de les zones. 

 

Segons la ROM 3.1-99 els temps mitjos acceptables de tancament d’una àrea per condicions 

adverses d’operativitat es de 20h al any per zones de trànsit d’embarcacions pesqueres i 

esportives i de 40h any per a zones de vaixells en permanència. Podem veure que totes les 

zones compleixen ja que la zona 5 es una zona que s’utilitzarà exclusivament per l’atracament 

d’iots de gran eslora. 

Si ens fixem nomes en els mesos d’estiu (juny juliol i agost) que es quan s’utilitzaran amb més 

intensitat les noves dàrsenes abrigades (zones 4 i 5) veiem que les condicions d’operativitat 

durant aquesta època són especialment satisfactòries: 

Sector Tp(s) % de no operativitat a l’estiu 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

SW 6 0 0 0 0 0 

7.5 0 0 0 0.00232623 0.00232623 

9 0 0 0 0.00024327 0.00024327 

SSW 6 0 0 0 0 0 

7.5 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0.002703 

S 6 0 0 0 0 0.012861 

7.5 0 0 0 0.00232623 0.02494236 

9 0 0 0 0.00024327 0.00473025 

SSE 6 0 0 0 0 0.012861 

7.5 0 0 0 0 0.00827104 

9 0 0 0 0.00024327 0.00086496 

Taula 5. Tant per cent de no operativitat de les dàrsenes durant l’estiu. 
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Sector Tp(s) h de no operativitat a l’estiu 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 

SW 6 0 0 0 0 0 

7.5 0 0 0 0.05136316 0.05136316 

9 0 0 0 0.0053714 0.0053714 

SSW 6 0 0 0 0 0 

7.5 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0.05968224 

S 6 0 0 0 0 0.28397088 

7.5 0 0 0 0.05136316 0.5507272 

9 0 0 0 0.0053714 0.10444392 

SSE 6 0 0 0 0 0.28397088 

7.5 0 0 0 0 0.18262456 

9 0 0 0 0.0053714 0.01909832 

TOTAL  0 0 0 0.11884052 1.54125256 

Taula 6. Hores de no operativitat durant l’estiu. 

 

Els temps mínims mensuals de no operativitat segons la ROM 3.1-99 són de 10h per a zones de 

trànsit i de 20h per les de permanència, de manera que durant la temporada d’estiu no serien 

acceptables més de 30h i 60h respectivament. Podem observar en els resultats obtinguts en la 

taula 6 que complim aquests mínims de forma clara. 
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1. Introducció 
 

A continuació es descriu la metodologia i hipòtesis de càlcul utilitzades per a la verificació i 

dimensionament del dic d’abric projectat. L’anàlisi s’ha dit a terme al llarg de tot el dic, situant 

una secció de control cada 50 metres, i utilitzant les condicions més desfavorables d’onatge en 

cada secció. 

Per al desenvolupament d’aquest annex s’han seguit les recomanacions de la ROM 0.5-9 i ROM 

0.2-90. La formulació utilitzada per calcular les pressions i esforços actuants sobre el dic ha 

estat la de GODA (1985) per la seva utilitat davant qualsevol tipus d’onatge (en ruptura o no). 

2. Dades de partida 
 

Per a la realització dels càlculs hem de partir necessàriament de dades precises de la secció del 

dic i del onatge que provocarà els esforços sobre la estructura (veure annex 3) 

En primer lloc definim tant geomètricament com pel que fa a materials, les característiques de 

la secció de càlcul. 

 

Figura 1. Dimensions principals de la secció de cálcul. Unitats en metres. 

 

Pel que fa a les característiques dels materials que s’han utilitzat per als càlculs, els diferents 

paràmetres considerats es detallen a continuació, dividits segons si pertanyen al calaix, a la 

banqueta o al terreny de fonamentació: 
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Densitat formigó armat (ton/m3)

Densitat del material de reblert

Densitat del aigua de mar (ton/m3)

Angle de fregament intern (rad)

Angle de fregament intern (º)

Pes específic saturat (ton/m3)

Pes específic submergit (ton/m3)

Cohesió (ton/m2) 

Angle de fregament intern (rad)

Angle de fregament intern (º)

Pes específic saturat (ton/m3)

Pes específic submergit (ton/m3)

Cohesió (ton/m2) 

Taula 1. Característiques dels materials utilitzades en els 

 

En segon lloc cal definir l’onatge de càlcul. En l’annex 3 ja hem obtingut la alçada significant 

propagada a peu d’estructura. Tanmateix, la formulació de GODA utilitzada per als càlculs 

treballa amb l’alçada màxima que es pot aproximar com 1.8 v

verificar si l’onatge arriba en ruptura per fons o no, i en cas afirmatiu conèixer la seva alçada.

GODA defineix la profunditat de trencada del onatge i la alçada del mateix mitjançant les 

següents expressions: 

D’aquesta manera es defineix l’alçada d’ona de càlcul al mínima entre la alçada màxima 

propagada a peu d’estructura i la alçada de ruptura calculada amb la fórmula de GODA.

 

 0 

Direcció 

SW 10.08 

SSW 3.63 

S 6.49 

SSE 6.96 

 

Calat(m) 15 

h ruptura(m) 16.01 

Hb(m) 10.22 

HD (m) 10.08 

Taula 2. Onatges màxims propagats, alçades en ruptura i onatge de disseny (en vermell)
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Calaix 

(ton/m3) 2.4 

Densitat del material de reblert (ton/m3) 2.1 

(ton/m3) 1.025 

Banqueta 

Angle de fregament intern (rad) 0.785 

Angle de fregament intern (º) 45 

Pes específic saturat (ton/m3) 2 

Pes específic submergit (ton/m3) 0.975 

0 

Material Fonamentació 

Angle de fregament intern (rad) 0.576 

Angle de fregament intern (º) 33 

Pes específic saturat (ton/m3) 1.9 

Pes específic submergit (ton/m3) 0.875 

0 

. Característiques dels materials utilitzades en els càlculs. 

En segon lloc cal definir l’onatge de càlcul. En l’annex 3 ja hem obtingut la alçada significant 

eu d’estructura. Tanmateix, la formulació de GODA utilitzada per als càlculs 

treballa amb l’alçada màxima que es pot aproximar com 1.8 vegades la significant. A més cal 

verificar si l’onatge arriba en ruptura per fons o no, i en cas afirmatiu conèixer la seva alçada.

GODA defineix la profunditat de trencada del onatge i la alçada del mateix mitjançant les 

 

manera es defineix l’alçada d’ona de càlcul al mínima entre la alçada màxima 

propagada a peu d’estructura i la alçada de ruptura calculada amb la fórmula de GODA.

Distància al morro 

50 100 150 200 

Hmax propagada (m) 

7.00 6.08 6.13 6.13 

6.83 8.21 11.10 11.10 

6.77 8.38 9.44 9.44 

6.17 6.73 6.68 6.68 

Ruptura 

15 15 15 15 

15.70 15.84 16.11 16.11 

10.08 10.14 10.27 10.27 

7.00 8.38 10.27 10.27 

. Onatges màxims propagats, alçades en ruptura i onatge de disseny (en vermell)

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

En segon lloc cal definir l’onatge de càlcul. En l’annex 3 ja hem obtingut la alçada significant 

eu d’estructura. Tanmateix, la formulació de GODA utilitzada per als càlculs 

egades la significant. A més cal 

verificar si l’onatge arriba en ruptura per fons o no, i en cas afirmatiu conèixer la seva alçada. 

GODA defineix la profunditat de trencada del onatge i la alçada del mateix mitjançant les 

manera es defineix l’alçada d’ona de càlcul al mínima entre la alçada màxima 

propagada a peu d’estructura i la alçada de ruptura calculada amb la fórmula de GODA. 

Extr. Sud 

4.57 

8.39 

7.22 

3.94 

15 

15.84 

10.14 

8.39 

. Onatges màxims propagats, alçades en ruptura i onatge de disseny (en vermell) 
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Podem observar que hi ha seccions on l’onatge de càlcul correspon a l’onatge en ruptura i 

seccions on l’onatge de disseny correspon a l’onatge màxim propagat. Un cop definit l’onatge 

de disseny per a cadascuna de les seccions de control ja podem passar a la verificació de la 

estabilitat del dic. 

 

3. Verificació de la estabilitat estructural de la secció del dic 
 

En primer lloc hem de definir els diferents pressions que intervenen en la formulació de GODA 

per tal d’obtenir els esforços que actuen sobre la estructura i a partir d’aquests, calcular els 

diferents factors de seguretat que compararem amb els valors llindars indicats en la ROM. La 

següent figura mostra de forma gràfica com es distribueixen les pressions de la formulació de 

GODA sobre una estructura de parament vertical. 

 

Figura 2. Pressions de la formulació de GODA. 

On cada pressió es defineix com: 
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On beta es l’angle d’incidència de l’onatge (s’ha considerat incidència perpendicular per ser el 

cas més desfavorable), HD és l’alçada d’ona de disseny, L la longitud d’ona a peu d’estructura, h 

el calat a peu d’estructura, sigma el pes específic de l’aigua de mar i les alfes són factors de 

pressió obtinguts experimentalment que es defineixen com: 

 

Els resultats obtinguts dels diferents paràmetres de pressió es recullen en la següent taula: 

 Distància al morro 

Paràmetre 0 50 100 150 200 Extr.Sud 

alfa1 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 0.708 

alfa2 0.038 0.017 0.025 0.040 0.040 0.025 

alfa3 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 

p1 7.707 5.201 6.294 7.875 7.875 6.307 

p2 4.431 2.990 3.619 4.527 4.527 3.626 

p3 4.899 3.306 4.001 5.005 5.005 4.009 

pu 4.652 3.230 3.865 4.737 4.737 3.873 

Taula 3. Paràmetres de pressió obtinguts. 

 

3.1. Estabilitat al lliscament i bolcada clàssics. 
 

Per aquests dos modes de fallida, la verificació es realitza directament a partir de les següents 

fórmules i conceptes bàsics de mecànica. En primer lloc es calculen la resultant horitzontal el i 

moment degut a la pressió de l’aigua (onatge): 

 

Totes les variables que intervenen en les fórmules ja estan definides excepte: 
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A continuació es calcula el mateix per als esforços causats per la subpressió dinàmica:

 

 

On B es la mànega del calaix, que en aquest cas es de 22.05 

intervé en el càlcul dels coeficients de seguretat és el pes del calaix com a força estabilitzadora. 

S’ha de tenir en compte el pes específic de formigó i el de reblert, així com la empenta 

produïda per l’aigua: 

W tot-u 

W form. 

Taula 4. Pesos a tenir en compte de la secció (ton/metre linial de dic)

Amb tots aquests paràmetres ja podem procedir a calcular els coeficients de 

establerts en la ROM 0.5-94 que es defineixen com:

Com la secció es simètrica el braç de palanca del pes respecte el punt de bolcada és de 11.025 

metres. Com a coeficient de fregament s’ha utilitzat 0.6 per a calcular el coeficient de 

seguretat al lliscament a curt termini i un valor de 0.8 a llarg termini. O

resultats: 

 

 0 

P (ton/m) 112.22 

Mp (ton*m/m) 1048.34 

U (ton/m) 51.29 

Mu (ton*m/m) 753.89 

SFd (llarg term) 3.70 

SFd (curt term) 2.22 

SFv 4.18 

Figura 3. Resultats obtinguts de verificació de lliscament i bocada clàssics.

Segons la ROM 0.5-94, a curt termini els coeficients tant de bolcada com de lliscament han de 

ser superiors a 1.2, mentre que a llarg termini n’hi ha prou amb 

Podem constatar pels resultats obtinguts que la estructura compleix les especificacions 

establertes en la ROM tant a llarg com a curt termini per a l’onatge de càlcul.
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A continuació es calcula el mateix per als esforços causats per la subpressió dinàmica:

On B es la mànega del calaix, que en aquest cas es de 22.05 metres. La última variable que 

intervé en el càlcul dels coeficients de seguretat és el pes del calaix com a força estabilitzadora. 

S’ha de tenir en compte el pes específic de formigó i el de reblert, així com la empenta 

661.122 Wtotal sec 805.194 

144.072 Empenta 339.02 

W subemrgit   466.175 

. Pesos a tenir en compte de la secció (ton/metre linial de dic) 

mb tots aquests paràmetres ja podem procedir a calcular els coeficients de 

94 que es defineixen com: 

 

Com la secció es simètrica el braç de palanca del pes respecte el punt de bolcada és de 11.025 

metres. Com a coeficient de fregament s’ha utilitzat 0.6 per a calcular el coeficient de 

al lliscament a curt termini i un valor de 0.8 a llarg termini. Obtenim els següents 

Distància al morro 

50 100 150 200 

75.25 91.38 114.69 114.69

699.51 851.67 1071.56 1071.56

35.61 42.62 52.23 52.23

523.48 626.45 767.71 767.71

5.72 4.64 3.61 3.61

3.43 2.78 2.17 2.17

6.60 5.30 4.08 4.08

. Resultats obtinguts de verificació de lliscament i bocada clàssics.

94, a curt termini els coeficients tant de bolcada com de lliscament han de 

ser superiors a 1.2, mentre que a llarg termini n’hi ha prou amb que siguin mes grans que 1.4. 

Podem constatar pels resultats obtinguts que la estructura compleix les especificacions 

establertes en la ROM tant a llarg com a curt termini per a l’onatge de càlcul. 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

A continuació es calcula el mateix per als esforços causats per la subpressió dinàmica: 

metres. La última variable que 

intervé en el càlcul dels coeficients de seguretat és el pes del calaix com a força estabilitzadora. 

S’ha de tenir en compte el pes específic de formigó i el de reblert, així com la empenta 

mb tots aquests paràmetres ja podem procedir a calcular els coeficients de seguretat 

Com la secció es simètrica el braç de palanca del pes respecte el punt de bolcada és de 11.025 

metres. Com a coeficient de fregament s’ha utilitzat 0.6 per a calcular el coeficient de 

btenim els següents 

 Extr.Sud 

114.69 91.58 

1071.56 853.56 

52.23 42.70 

767.71 627.70 

3.61 4.62 

2.17 2.77 

4.08 5.29 

. Resultats obtinguts de verificació de lliscament i bocada clàssics. 

94, a curt termini els coeficients tant de bolcada com de lliscament han de 

que siguin mes grans que 1.4. 

Podem constatar pels resultats obtinguts que la estructura compleix les especificacions 
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3.2. Estabilitat a la bolcada plàstica.
 

La ROM 0.5-94 en el seu apartat 3.7.11.3 suggereix un procediment de càlcul alternatiu que té 

en compte el fenomen de plastificació local 

bolcada. 

Figura 4. Esqueme il·lustratiu dels esforços i l’amp

 

El procediment es basa en el càlcul de l’ample efectiu B* susceptible a la plastificació i calcular 

el factor de seguretat a la bolcada no respecte el taló o punt extrem del calaix sinó respecte el 

punt “O”, que es defineix com el punt mig d

Aquest ample efectiu es pot calcular a partir de la següent expressió no lineal:

On H es la resultant d’esforços horitzontals, V resultant d’esforços verticals (és a dir W

és el moment de bolcador clàssic, Me el moment estabil

específic submergit del material de la banqueta i finalment la N

On φ és l’angle de fregament intern del material de la banqueta. Tenint en compte tot això el 

nou factor de seguretat a la bolcada es 
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Estabilitat a la bolcada plàstica. 

seu apartat 3.7.11.3 suggereix un procediment de càlcul alternatiu que té 

en compte el fenomen de plastificació local a les proximitats de la zona de recolzament a la 

. Esqueme il·lustratiu dels esforços i l’ample efectiu B* 

El procediment es basa en el càlcul de l’ample efectiu B* susceptible a la plastificació i calcular 

el factor de seguretat a la bolcada no respecte el taló o punt extrem del calaix sinó respecte el 

punt “O”, que es defineix com el punt mig de l’ample efectiu B*. 

Aquest ample efectiu es pot calcular a partir de la següent expressió no lineal:

 

On H es la resultant d’esforços horitzontals, V resultant d’esforços verticals (és a dir W

és el moment de bolcador clàssic, Me el moment estabilitzador clàssic, la sigma és el pes 

específic submergit del material de la banqueta i finalment la Ny es defineix com:

 

és l’angle de fregament intern del material de la banqueta. Tenint en compte tot això el 

nou factor de seguretat a la bolcada es defineix com: 

���� �
�� �	 
 �

∗
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seu apartat 3.7.11.3 suggereix un procediment de càlcul alternatiu que té 

a les proximitats de la zona de recolzament a la 

 

El procediment es basa en el càlcul de l’ample efectiu B* susceptible a la plastificació i calcular 

el factor de seguretat a la bolcada no respecte el taló o punt extrem del calaix sinó respecte el 

Aquest ample efectiu es pot calcular a partir de la següent expressió no lineal: 

On H es la resultant d’esforços horitzontals, V resultant d’esforços verticals (és a dir W-U) Mv 

itzador clàssic, la sigma és el pes 

es defineix com: 

és l’angle de fregament intern del material de la banqueta. Tenint en compte tot això el 
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I els resultats obtinguts: 

 

 0 

B* 9.30 9.60

FSvp 2.34 3.64

Taula 5. Resultats dels càlculs

 

La ROM 0.5-94 estableix en aquest cas els mateixos valors llindar per al coeficient de seguretat 

que en el cas clàssic, de manera que hem de complir un mínim de 1.2 a curt termini i un 1.4 a 

llarg. A la llum dels resultats podem concloure que la estructura compleix les especificacions 

de la ROM al respecte. 

 

3.3. Estabilitat de la banqueta
 

Les tensions generades sobre la superfície de contacte dic vertical / banqueta han de ser 

inferiors a les tensions límit que suporti el material corresponent. 

valor de tensió límit d’un llit de graves ben compactades, que és d

Per calcular les màximes tensions transmeses fem servir les expressions:

 

I obtenim com a resultat: 

 

 0 

e 8.04 9.10

σmax (ton/m
2
) 34.08 29.77

Taula 6. Resultat de tensions límit transmeses a la banqueta.
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Distància al morro 

50 100 150 200 

9.60 9.50 9.30 9.30 

3.64 2.94 2.28 2.28 

. Resultats dels càlculs de verificació de la bolcada plàstica. 

en aquest cas els mateixos valors llindar per al coeficient de seguretat 

que en el cas clàssic, de manera que hem de complir un mínim de 1.2 a curt termini i un 1.4 a 

sultats podem concloure que la estructura compleix les especificacions 

Estabilitat de la banqueta 

Les tensions generades sobre la superfície de contacte dic vertical / banqueta han de ser 

inferiors a les tensions límit que suporti el material corresponent. S’ha pres com a referència el 

valor de tensió límit d’un llit de graves ben compactades, que és de 600Kpa=61.2 ton/m

Per calcular les màximes tensions transmeses fem servir les expressions: 

 

Distància al morro 

50 100 150 200 

9.10 8.64 7.97 7.97 

29.77 31.65 34.37 34.37 

. Resultat de tensions límit transmeses a la banqueta. 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

Extr.Sud 

9.50 

2.93 

en aquest cas els mateixos valors llindar per al coeficient de seguretat 

que en el cas clàssic, de manera que hem de complir un mínim de 1.2 a curt termini i un 1.4 a 

sultats podem concloure que la estructura compleix les especificacions 

Les tensions generades sobre la superfície de contacte dic vertical / banqueta han de ser 

S’ha pres com a referència el 

e 600Kpa=61.2 ton/m
2
. 

Extr.Sud 

8.64 

31.68 
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3.4. Verificació del esfondrament del terreny
 

Hem de verificar l’estabilitat global del terreny sobre el que situarem la nova estructura a fi de 

garantir que no es produeix el col·lapse general de la mateixa en forma de cunya:

Figura 

El factor de seguretat per a la verificació 

On pv és la carrega aplicada sobre el pla de fonamentació de la estructura 

carrega d’esfondrament que es calcula amb la expressió de Brinch

 

B*nat  es l’ample efectiu de la secció

respectivament la cohesió y el pes específic

factors de capacitat portant, les “S” factors de forma y finalment les “i” són factors que 

contemplen la inclinació de la carga aplicada
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Verificació del esfondrament del terreny 

Hem de verificar l’estabilitat global del terreny sobre el que situarem la nova estructura a fi de 

produeix el col·lapse general de la mateixa en forma de cunya:

Figura 5. Esfondrament del terreny en forma de cunya. 

El factor de seguretat per a la verificació de la estabilitat global del terreny es defineix com:

 

és la carrega aplicada sobre el pla de fonamentació de la estructura 

carrega d’esfondrament que es calcula amb la expressió de Brinch-Hansen (ROM 05

l’ample efectiu de la secció, q’ la sobrecarrega deguda a la banqueta,

la cohesió y el pes específic submergits del terrenny natural, les “N” son 

factors de capacitat portant, les “S” factors de forma y finalment les “i” són factors que 

de la carga aplicada. Aquests últims paràmetres es defineixen com:

 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

Hem de verificar l’estabilitat global del terreny sobre el que situarem la nova estructura a fi de 

produeix el col·lapse general de la mateixa en forma de cunya: 

 

de la estabilitat global del terreny es defineix com: 

és la carrega aplicada sobre el pla de fonamentació de la estructura i que pv,h és la 

Hansen (ROM 05-94). 

a la banqueta, cnat y γnat són 

el terrenny natural, les “N” son 

factors de capacitat portant, les “S” factors de forma y finalment les “i” són factors que 

ims paràmetres es defineixen com: 
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On L* es la longitud de fonamentació, coincident amb la eslora del calaix que en aquest cas es 

de 33,1 metres. Els resultats obtinguts són els següents: 

 Distància al morro 

 0 50 100 150 200 Extr.Sud 

B*nat 21.09 23.19 22.29 20.95 20.95 22.28 

pv 21.62 20.51 20.95 21.71 21.71 20.96 

Sq 1.42 1.46 1.44 1.41 1.41 1.44 

Sc 1.42 1.46 1.44 1.41 1.41 1.44 

Sy 0.75 0.73 0.74 0.75 0.75 0.74 

iq 0.53 0.68 0.61 0.52 0.52 0.61 

ic 0.51 0.66 0.60 0.50 0.50 0.60 

iy 0.39 0.56 0.48 0.38 0.38 0.48 

pv,h 104.32 151.65 129.79 101.54 101.54 129.53 

FSh 4.82 7.39 6.19 4.68 4.68 6.18 

Taula 7. Resultats obtinguts de la verificació de l’esdructura davant l’esfondrament del terreny. 

 

La ROM 0.5-94 estableix que el llindar mínim del coeficient de seguretat de l’esfondrament del 

terreny ha de ser de 2 a curt termini i de 2.5 a llarg. Podem comprovar que en totes les 

seccions de control de la nostra infraestructura complim sobradament la recomanació i per 

tant la nostra estructura compleix les especificacions. 

 

4. Verificació de l’ultrapassament 
 

Per a comprovar les condicions de ultrapassament del dic, s’utilitzen condicions d’onatge 

mitges (típicament períodes de retorn entre 1 i 5 anys). En aquest cas hem propagat l’onatge 

de període de retorn 5 anys a peu d’estructura (veure annex 3). 

La formulació utilitzada per als càlculs de cabdal ha sigut la de Franco and Franco (1999). La 

estructura corona a la +3, ja que no disposa de cap mur de coronació donat que es vol 

aprofitar la part exterior del parament vertical com a moll de creuers de passatge. Cal destacar 

que aquesta formulació està dimensionada per ones que no han entrat en ruptura, cosa que 

s’ha verificat per a cadascuna de les seccions de control. 
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Rc és el francbord (3 metres) i els dos coeficients gamma tenen per objecte considerar la 

obliqüitat de l’onatge incident i la porositat de la estructura. Com en el nostre cas hem 

disposat blocs BARA en el parament vertical considerem un valor de y

de 0.75 (onatge amb incidència 

long crested waves s’han calculat tots dos casos per analitzar quin és el més desfavorable.

 

 0 

Hs en pie (m) 3.70 

h (m) 15 

Hrotura (m) 8.25 

 

long crested 0.0303 

short crested 0.0244 

Taula 8. Resultats de cabdals de ultrapassament amb Rc=3 metres.

 

Si observem la figura 6, podem constatar que aquests cabdals són força elevats. Es probable 

que aquesta estructura plantegi algun problema d’ultrapassament durant la seva vida útil. 

Tanmateix la terminal de creuers només s’utilitzarà durant la temporada d’estiu, des de juny 

fins al setembre. Durant aquesta època del any no són gaire probables temporals que causin 

aquest tipus de problemàtica.

La solució proposada per millorar les condicions de ultrapassament es la execució d’un mur de 

3 metres que serveixi alhora per separar fí

eslora i que procuri al nostre dic d’una coronació a +6metres sobre el nivell mig del mar. 

Com que aquest mur de guarda no es trobarà situat al extrem de mar del dic de recer, amb la 

arribada de temporals l’aigua

no s’estarà utilitzant durant l’època de temporals. En canvi, la part interior del dic que si es 

susceptible de ser utilitzada en qualsevol època del any quedarà a recer de

metres i es millorarà per tant la seva operativitat. Els resultats obtinguts amb la nova cota de 

coronació són els següents: 

 

long crested 0.00050 

short crested 0.00032 

Taula 

Observant la figura 6 podem constatar que els resultats en mitjana són ara satisfactoris:
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rancbord (3 metres) i els dos coeficients gamma tenen per objecte considerar la 

obliqüitat de l’onatge incident i la porositat de la estructura. Com en el nostre cas hem 

disposat blocs BARA en el parament vertical considerem un valor de ys de 0.9, i un val

(onatge amb incidència 45º). Com que la fórmula distingeix entre short crested waves

s’han calculat tots dos casos per analitzar quin és el més desfavorable.

Distància des del morro 

50 100 150 200 

2.57 3.08 4.08 4.08 

15 15 15 15 

8.25 8.25 8.25 8.25 

q m3/s/m 

0.0029 0.0100 0.0510 0.0510

0.0021 0.0077 0.0419 0.0419

. Resultats de cabdals de ultrapassament amb Rc=3 metres. 

6, podem constatar que aquests cabdals són força elevats. Es probable 

que aquesta estructura plantegi algun problema d’ultrapassament durant la seva vida útil. 

Tanmateix la terminal de creuers només s’utilitzarà durant la temporada d’estiu, des de juny 

ns al setembre. Durant aquesta època del any no són gaire probables temporals que causin 

aquest tipus de problemàtica. 

La solució proposada per millorar les condicions de ultrapassament es la execució d’un mur de 

3 metres que serveixi alhora per separar físicament el moll de creuers del moll de iots de gran 

eslora i que procuri al nostre dic d’una coronació a +6metres sobre el nivell mig del mar. 

Com que aquest mur de guarda no es trobarà situat al extrem de mar del dic de recer, amb la 

temporals l’aigua podrà arribar a passar per sobre del moll de creuers, però aquest 

no s’estarà utilitzant durant l’època de temporals. En canvi, la part interior del dic que si es 

susceptible de ser utilitzada en qualsevol època del any quedarà a recer del mur emergent de 3 

metres i es millorarà per tant la seva operativitat. Els resultats obtinguts amb la nova cota de 

q m3/s/m 

0.00001 0.00007 0.00123 0.00123

0.000004 0.00004 0.00083 0.00083

Taula 9. Resultats amb cota de coronació Rc=6 metres 

Observant la figura 6 podem constatar que els resultats en mitjana són ara satisfactoris:

PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

rancbord (3 metres) i els dos coeficients gamma tenen per objecte considerar la 

obliqüitat de l’onatge incident i la porositat de la estructura. Com en el nostre cas hem 

de 0.9, i un valor de yb 

short crested waves i 

s’han calculat tots dos casos per analitzar quin és el més desfavorable. 

 Extr sud 

 3.08 

15 

 8.25 

0.0510 0.0101 

0.0419 0.0078 

6, podem constatar que aquests cabdals són força elevats. Es probable 

que aquesta estructura plantegi algun problema d’ultrapassament durant la seva vida útil. 

Tanmateix la terminal de creuers només s’utilitzarà durant la temporada d’estiu, des de juny 

ns al setembre. Durant aquesta època del any no són gaire probables temporals que causin 

La solució proposada per millorar les condicions de ultrapassament es la execució d’un mur de 

sicament el moll de creuers del moll de iots de gran 

eslora i que procuri al nostre dic d’una coronació a +6metres sobre el nivell mig del mar.  

Com que aquest mur de guarda no es trobarà situat al extrem de mar del dic de recer, amb la 

podrà arribar a passar per sobre del moll de creuers, però aquest 

no s’estarà utilitzant durant l’època de temporals. En canvi, la part interior del dic que si es 

l mur emergent de 3 

metres i es millorarà per tant la seva operativitat. Els resultats obtinguts amb la nova cota de 

0.00123 0.00007 

0.00083 0.00004 

Observant la figura 6 podem constatar que els resultats en mitjana són ara satisfactoris: 



ANNEX 8. Verificació i Dimensionament del Dic PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

13 

 

 

Figura 6. Perillositat dels cabdals d’ultrapassament segons el Coastal Engeneering Manual. 

 

5. Verificació de la flotabilitat del calaix 
 

En aquest apartat en pretén verificar que les dimensions del calaix multicel·lular permeten 

unes condicions de flotabilitat amb un francbord i un resguard satisfactoris, i dimensionar la 

quantitat d’aigua a introduir a les cel·les per assolir aquestes condicions de flotabilitat. 

Això serveix per verificar també que el calaix no sigui sobrepassable en condicions de 

flotabilitat, cosa que provocaria entrada d’aigua a les cel·les. Alhora hem d’assegurar que la 

distància entre la quilla del calaix i la superfície enrasada on s’ha de fondejar el mateix permet 

maniobrar en qualsevol del punts al llarg de la superfície de fondeig. 

A més les dimensions del calaix han de permetre una navegació estable que minimitzi les 

oscil·lacions del element en qualsevol de les direccions. 
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Les condicions d’estabilitat es donen quan es compleixen les relacions adequades entre posició 

de centre de carena (Cc), centre de gravetat (G) i metacentre (M). 

El centre de carena es el centre geomètric del volum desallotjat d’aigua i es el punt d’aplicació 

de la empenta d’Arquímedes. El metacentre és el centre instantani de rotació entre dues 

posicions pròximes de flotació estable. 

 

Figura 7. Variables que intervenen en càlcul de verificació de la flotabilitat. 

 

Anem omplint el calaix d’aigua i observant com evoluciona la relació entre Rm (radi 

metacèntric (distància entre metacentre i centre de carena) i el paràmetre “a” que es defineix 

com la distància entre el centre de gravetat i el centre de carena: 

hllast p lastre W+p lastre y subm C yg a Vc Rm Rm-a 

1.00 602.76 6388.00 8.48 4.24 7.62 3.38 6173.76 1.29 -2.09 

1.20 723.31 6508.55 8.65 4.32 7.48 3.16 6291.02 1.26 -1.89 

1.40 843.87 6629.10 8.81 4.40 7.35 2.95 6408.28 1.24 -1.71 

1.60 964.42 6749.65 8.97 4.48 7.24 2.75 6525.53 1.22 -1.53 

1.80 1084.97 6870.21 9.13 4.56 7.13 2.57 6642.79 1.20 -1.37 

2.00 1205.52 6990.76 9.29 4.65 7.03 2.39 6760.05 1.18 -1.21 

2.20 1326.08 7111.31 9.45 4.73 6.94 2.22 6877.30 1.16 -1.06 

2.40 1446.63 7231.86 9.61 4.81 6.86 2.05 6994.56 1.14 -0.91 

2.60 1567.18 7352.42 9.77 4.89 6.78 1.90 7111.82 1.12 -0.78 

2.80 1687.73 7472.97 9.93 4.97 6.71 1.75 7229.07 1.10 -0.65 

3.00 1808.28 7593.52 10.10 5.05 6.65 1.60 7346.33 1.08 -0.52 

3.20 1928.84 7714.07 10.26 5.13 6.60 1.47 7463.59 1.07 -0.40 

3.40 2049.39 7834.63 10.42 5.21 6.55 1.34 7580.84 1.05 -0.29 

3.60 2169.94 7955.18 10.58 5.29 6.50 1.21 7698.10 1.03 -0.18 
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3.80 2290.49 8075.73 10.74 5.37 6.46 1.09 7815.36 1.02 -0.08 

4.00 2411.05 8196.28 10.90 5.45 6.43 0.98 7932.61 1.00 0.02 

4.20 2531.60 8316.83 11.06 5.53 6.40 0.87 8049.87 0.99 0.12 

4.40 2652.15 8437.39 11.22 5.61 6.37 0.76 8167.13 0.97 0.21 

4.60 2772.70 8557.94 11.39 5.69 6.35 0.66 8284.38 0.96 0.30 

4.80 2893.26 8678.49 11.55 5.77 6.34 0.56 8401.64 0.95 0.38 

5.00 3013.81 8799.04 11.71 5.85 6.32 0.47 8518.90 0.93 0.47 

5.20 3134.36 8919.60 11.87 5.93 6.31 0.38 8636.15 0.92 0.54 

5.40 3254.91 9040.15 12.03 6.01 6.31 0.29 8753.41 0.91 0.62 

5.60 3375.46 9160.70 12.19 6.10 6.30 0.21 8870.67 0.90 0.69 

5.80 3496.02 9281.25 12.35 6.18 6.30 0.13 8987.92 0.89 0.76 

Taula 10. Evolució de la flotabilitat amb l’alçada d’aigua de llast 

 

Para navegació en aigües abrigades ha de complir-se Rm-a > 0.3 i per assolir-ho necessitem 4.6 

metres d’altura d’aigua de llast a l’interior del calaix. Per contra, si la navegació s’ha de 

realitzar en aigües no abrigades, s’ha de complir la condició Rm – a > 0.5 per a lo qual són 

necessaris 5.2 metres d’aigua de llast. El calat del calaix en el primer cas és de 11.4 metres i en 

el segon de gairebé 12. La zona de fondeig estarà enrasada a la cota -15metres de manera que 

no hi haurà problemes de maniobra no obstant en ambdós casos els calaixos hauran d’esperar 

fora del port a ser fonejats, ja que a l’interior no hi ha prou calat per allotjar-los. 

El puntal dels calaixos es de 17 metres de manera que en el primer cas tenim 5.6 metres de 

francbord i en el segon aproximadament 5. Queda garantit el no ultrapassament dels calaixos 

en condicions de flotabilitat ja que les maniobres es duran a terme en condicions marítimes de 

bonança. 
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1. Introducció 
 

En aquest annex es calculen els diferents tipus de ferms a disposar en el present projecte de 

remodelació del port de Roses. 

La definició d'aquests es farà tenint en compte els usos de la nova construcció així com els de 

les obres auxiliars derivades. 

Per a la consecució de la solució proposada s’ha seguit allò establert per la ROM 4.1-94 

(recomanacions per a projectar i construir ferms portuaris) i per la instrucció 6.1 i 6.2 IC de 

seccions de ferms per a carreteres. 

 

2. Consideracions prèvies 
 

2.1. Definició dels usos del ferm 
 

Primer s’han de definir els diferents usos als que es destinarà el sòl, de manera que a partir 

d’aquí es puguin establir diferents criteris per al seu dimensionament. La classificació dels 

diferents usos segons la ROM 4.1-94 es recull en la següent taula: 
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Taula 1. Definició dels diferents usos segons ROM 4.1-94. 

 

La actuació definida en aquest projecta genera noves superfícies de port (molls i accessos als 

mateixos) l’ús de les quals es classifica com a ESPORTIU o RECREATIU. Dins d’aquest ús genèric 

trobarem 4 tipus diferents de zones que s’hauran de dimensionar per separat: 

Zona d’operació o varada: en el cas d’us esportiu, aquesta zona fa referència als molls 

pròpiament dits, i zones d’accés immediates. 

Zones complementàries de circulació: són les zones de carretera pròpiament dita. Els carrils 

de circulació rodada d’accés a la nova zona de creuers i iots de gran eslora. 

Zones complementàries d’estacionament: noves places d’aparcament generades. 

Zones per a vianants: vorals per a l’accés a peu a les diferents parts de les noves instal·lacions 

generades. 

 

2.2. Definició de la explanada 
 

En segon lloc cal determinar la categoria de la explanada sobre la que s’executarà el ferm ja 

que el dimensionament de les capes del mateix depèn de la qualitat de la explanada. En el 

nostre cas el material subjacent a la explanada serà el formigó de reblert de la part superior 

del calaix o directament el formigó dels blocs bita en el cas dels molls interiors. 

Cap dels dos casos correspon a material subjacent granular, del que s’hauria d’estudiar la seva 

qualitat per tal de dimensionar les capes per generar-hi una determinada explanada (E1, E2 o 

E3). Per tant es considera directament que el material subjacent es de qualitat. 
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Es coronarà cadascun dels calaixos i blocs bita amb una capa de 25 centímetres de formigó en 

massa per donar homogeneïtat a la explanada, i es considerarà que aquesta té una categoria 

E3. 

 

3. Dimensionament de la zona de circulació 
 

3.1. Definició de la intensitat de tràfic de disseny 
 

Seguin les prescripcions de la instrucció 6.1 i 6.2 IC, classificarem i definirem la intensitat de 

tràfic de disseny i per tant les sol·licitacions per a les que dimensionem el ferm en funció de la 

intensitat mitja diària de pesats (IMDp) que circulen per el carril de disseny.  

Es prendrà com a referència el tràfic esperat per a qualsevol any típic de funcionament del 

port durant la seva vida útil. Les classificacions de tràfic establertes en la instrucció són les 

següents: 

 

 

Taula 2. Classificació del tràfic de disseny. Instrucció de carreteres 6.1 i 6.2 

 

En el nostre cas només es produeix tràfic de pesats durant la temporada de creuers 

(aproximadament un terç de l’any).  

Durant aquesta temporada es pot esperar un tràfic de pesats (entre autocars i vehicles de 

subministrament de provisions per als creuers) que no superi els 50-70 vehicles pesats dia. Per 

tant fent la mitja anual s’esperen menys de 25 vehicles pesats al dia. 

D’aquesta manera en les zones de circulació la categoria de tràfic de disseny a utilitzar serà la 

T42. 
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3.2. Dimensionament del ferm 
 

Tenint en compte que tenim una explanada molt bona (E3) i categoria de tràfic T42 ja estem 

en disposició de dimensionar les diferents capes del ferm. En la següent il·lustració es mostren 

les diferents alternatives disponibles per a aquesta explanada amb aquesta categoria de tràfic 

de pesats: 

 

Figura 1. Configuracions de ferm posibles. Espessors mínims en cm. 

 

On MB és mescla bituminosa, ZA es àrid artificial tot u, SC es morter (ciment + sorra) y HF és 

formigó per a ferms. 

Per a una millor integració en superfície amb les altres zones (estacionament i de vianants)  es 

dimensionarà el ferm de circulació amb la opció 4231 o bé la 4232 de la figura 1. 

 

4. Dimensionament de la zona d’operació o varada. 
 

La zona immediatament adjacent als molls (d’ample 2 m) es dimensiona segons el que 

estableix la ROM 4.1-94. En primer lloc cap definir els diferents paràmetres de càlcul: 

 

4.1. Càrrega de càlcul. 
 

A falta de més dades precises, les càrregues de càlcul relacionades amb la càrrega i descarrega 

de vaixells esportius es classifiquen de forma qualitativa de la següent manera: 

BAIXA: exclusivament atracament d’embarcacions d’eslora inferior a 6m.  

MITJA: atracament d’embarcacions de qualsevol eslora. 

En aquest cas la càrrega de càlcul serà de magnitud MITJA. 
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4.2. Intensitat d’ús de càlcul 
 

L’indicador utilitzat per a la mesura de la intensitat d’us es el nombre d’atracaments més el 

nombre de desatracaments mitjos esperats en un any típic de vida útil del projecte (I5). 

S’estableixen 3 classificacions qualitatives en funció del valor d’aquest indicador. 

REDUIDA:  I5 < 100 

MITJA:  100 < I5 < 1000 

ELEVADA:  I5 > 1000 

Per al dimensionament del ferm s’ha considerat una intensitat d’us de càlcul mitja. 

 

4.3. Categoria de tràfic. 
 

A partir de la càrrega de càlcul i de la intensitat d’us obtenim el categoria de tràfic amb la que 

dimensionarem el ferm, segons s’indica en la següent taula: 

 

Taula 3. Categories de tràfic segons ROM 4.1-94. 

 

Les intensitats estan ordenades des de la A que representa el tràfic més pesat fins a la D que 

representa el més lleuger. 

En el nostre cas dimensionarem amb una categoria de tràfic B. 

 

4.4. Dimensionament del ferm 
 

Segons la categoria de tràfic hi ha diversos tipus de perfils possibles, segons els diferents 

materials que es poden utilitzar. La següent taula recull les diferents alternatives: 
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Taula 4. Possibles alternatives d’excució del ferm a la zona d’operació / varada. 

 

Per a la homogeneïtzar les diferents seccions de ferm de les diferents zones d’us, es projectarà 

la zona d’operació i varada amb una capa de 25 centímetres de paviment continu de formigó 

armat. Com es pot veure en la següent figura, pel fet de tenir una explanada E3 no es necessita 

de capa de base a les capes establertes en la taula 4. 

 

Taula 5. Gruix de la capa de base a disposar sota el ferm. 
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5. Dimensionament de la zona d’estacionament 
 

Per dimensionar la secció de ferm de les zones d’estacionament s’ha seguit un procediment 

equivalent al del apartat anterior. 

 

5.1. Càrrega de càlcul. 
 

Per a qualificar el tipus de càrrega de càlcul en el cas de places d’estacionament s’utilitzarà cm 

a indicador el tipus de vehicles que ocuparan les places disponibles: 

 

BAIXA: Ús exclusiu per a vehicles lleugers 

MITJA: Ús tant per a vehicles lleugers com per a vehicles pesats 

ALTA: Ús exclusiu per a vehicles pesats 

En el nostres cas la utilització de les zones d’aparcament serà majoritàriament de vehicles 

lleugers, tot i que en diverses zones podran estacionar-hi autobusos a la espera de passatgers 

dels creuers. Per tant es dimensionaran directament la totalitat de les places per a un ús mitjà 

de les mateixes. 

 

5.2. Intensitat d’ús de càlcul 
 

L’indicador utilitzat per a mesurar la intensitat d’us de les zones d’estacionament és el nombre 

total disponible de noves places d’aparcament. Segons aquest nombre podem distingir de 

manera qualitativa 3 intensitats: 

REDUIDA: Menys de 10 places totals d’estacionament 

MITJA: Entre 10 i 100 places totals d’estacionament 

BAIXA: Més de 100 places totals d’estacionament 

Novament s’ha pres com a intensitat d’us de càlcul la intensitat mitja definida per la ROM 4.1-

94. 
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5.3. Categoria de tràfic 
 

A partir de la definició de la intensitat i càrrega d’us i novament utilitzant la taula 4 (extreta de 

la ROM 4.1-94) podem determinar la categoria de tràfic. 

Per a aquest projecte la categoria de tràfic corresponent a les zones d’estacionament es 

novament la categoria de tràfic B. 

 

5.4. Dimensionament del ferm 
 

De forma anàloga al cas anterior disposem de diferents alternatives per al dimensionament de 

la secció del ferm de la zona d’estacionament, en funció de la categoria de tràfic i del tipus de 

materials que s’utilitzin: 

 

 

Taula 6. Diferents alternatives de secció del ferm per a les zones d’estacionament 
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Per homogeneïtat amb la resta de seccions de ferm es projectaran les zones d’aparcament 

amb una secció llambordes prefabricades de formigó. El gruix total de la secció del ferm serà 

de 26 cm (8 cm de llambordes, 3 cm de la capa d’anivellament de sorres i 15 centímetres de 

formigó magre). 

Per a la perfecta anivellació en superfície de la transició entre zones, la zona de circulació es 

dimensionarà amb 1 centímetre addicional de mescla bituminosa (total 6 cm). De la mateixa 

manera la zona d’operació tindrà 1 centímetre addicional de formigó armat. 

 

6. Dimensionament de la zona per a vianants 
 

Per a les zones de vianants s’instal·laran ferms de llambordes de formigó de 4 centímetres 

d’espessor sobre una capa de 2 centímetres de morter per anivellar i 20 centímetres de 

formigó magre per arribar als 26 cm que tenen totes les seccions de ferm en aquest projecte. 

Per a informació més detallada sobre la distribució en superfície de les diferents zones 

descrites, i esquematització detallada de les diferents seccions de ferm projectades veure els 

plànols de ferms en el DOCUMENT 2 d’aquest projecte. 
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1. Introducció 
 

En el disseny de tota infraestructura és fonamental tenir en compte totes aquelles xarxes que 

faran possible la seva explotació. En aquest annex es fa una anàlisi i dimensionament de les 

xarxes de serveis necessaris en el nou espai generat al port. Les xarxes més importants a tenir 

en compte són: 

• Xarxa de sanejament (evacuació d'aigües de pluja i aigües residuals). 

• Xarxa de subministrament d'aigua potable. 

• Xarxa de subministrament d'electricitat. 

Del seu correcte dimensionament dependrà la funcionalitat, durabilitat i seguretat de la futura 

instal·lació. És a dir, que funcionin correctament està estretament lligat a la satisfacció que 

trobaran els usuaris i clients. 

Generalment, aquestes xarxes són objecte d'un projecte apart, de manera que al llarg d'aquest 

annex només es farà un pre-dimensionament amb vista a millorar la precisió del pressupost de 

l'obra. 

Cal destacar que aquest dimensionament cobreix únicament els serveis relacionats amb 

l’explotació de la infraestructura des del punt de vista de les embarcacions. En cas de construir 

obres auxiliars a les descrites en aquest projecte, com ara la construcció d’algun club nàutic 

per a iots de gran eslora o d’una terminal completa de creuers, es dimensionarà la xarxa de 

serveis per a aquests apart, en el seu propi projecte. 

En els plànols corresponents es detalla el dimensionament de la xarxa. 

 

2. Xarxa de sanejament 
 

Es necessari dimensionar una xarxa de sanejament per a les aigües de rebuig de les 
embarcacions. Les embarcacions de l’eslora projectada solen tenir petits lavabos a bord, amb o 
sense macerator (element que serveix per extreure els residus de forma automàtica), que 
generen residus. L’abocament d’aquest tipus de residus al mar està totalment regulat per el 
conveni MARPOL. En zones portuàries els vaixells no poden abocar les aigües negres que 
transporten al mar, sinó que estan obligats a fer-ho en instal·lacions de recollida preparades 
per a aigües residuals situades al port. 

Com a sistema d’evacuació de les aigües pluvials es projectarà únicament un sistema 
d’embornals amb canalització oberta en superfície per desallotjar les aigües sobrants i abocar-
les el més a prop possible de la bocana.  
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2.1. Xarxa d’aigües residuals 
 

Normalment les aigües residuals funcionen per gravetat. Tanmateix en el nostre cas tenim 

alineacions de més de 300 metres lineals de pendent gairebé zero, cosa que dificulta el 

dimensionament per gravetat d’aquesta xarxa. 

Per aquest motiu es disposarà d’un sistema de bombeig que transportarà les aigües des de la 

instal·lació de recollida fins a la xarxa general de clavegueram. Aquestes estacions de bombeig 

necessiten un sistema per tal d’evitar vessaments, un mínim de 2 bombes i un sistema de 

generació elèctrica complementari. 

La estació de recollida es situarà a l’extrem oest de la alineació del dic sud perpendicular a 

terra. Les aigües negres es portaran dels vaixells de projecte a la estació de recollida 

mitjançant estacions de bombeig portàtils. 

D'altra banda cal dir que és recomanable tractar els aigües residuals Abans d'abocar-les a la 

xarxa general ja que és pot disposar de petits depuradors prefabricades que ofereixen gran 

economia de construcció i explotació, van soterrades i no presentin pràcticament 

desavantatges. 

 

Figura 1. Esquema d’estació depuradora. 

 

L'estació de depuració és disposarà al costat  de la instal·lació de Recollida d'aigües negres de 

les embarcacions. No s'abocaran els aigües depurades al mar ja que és requereix pagar un 

cànon per a poder-ho fer. 

La xarxa és realitzarà en polietilè d'alta densitat ja que és un producte molt estès i, per tant, 

amb el qual tindrem menys problemes de compatibilitat. 
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2.2. Xarxa d’aigües pluvials 
 

Els espais generats per la obra projectada tenen poca superfície pel que fa a la retenció i 

acumulació d’aigües de pluja. A més aquests espais no reben aigües addicionals acumulades en 

altres zones (com podria passar en un desmunt d’una carretera) ja que estan rodejats 

completament per aigua. 

Tenint en compte això, es dimensionarà la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials com un sistema 

d’embornals formats per una rasa tapada amb reixa metàl·lica. Les pendents de projecte de les 

explanades i ferms projectats conduiran les aigües pluvials als embornals, i aquests 

canalitzaran l’aigua per a que sigui abocada en punts el més pròxims possibles a la bocana, 

donat que les primeres aigües de pluja poden arrossegar residus oliosos i partícules en 

suspensió i les aigües abrigades del port són de difícil renovació. 

Prèviament a la seva abocada al mar es filtraran els greixos i elements flotants arrossegats per 

les aigües de pluja mitjançant filtres per a tal propòsit situats en els punts d’abocament. 

La pendent mínima de la canalització serà sempre del 0.2%, i l’ample i profunditat mínimes de 

la canalització oberta de 20 cm. 

 

3. Xarxa d’abastament d’aigua 
 

3.1. Xarxa d’aigua potable 
 

Es dimensionarà únicament la xarxa necessària per a abastir les torretes de subministrament 

que es disposaran en els amarradors de les embarcacions esportives (figura 1). 

La xarxa d’aigua potable es dimensionarà en polietilè d’alta densitat. Com que les dotacions 
que es necessiten per a aquesta zona del port son petites, les canonades es dimensionaran 
amb diàmetre de 150 mm ja que ens permet no tenir grans pèrdues de càrrega, i les 
derivacions les farem amb canonades de 50 mm que es la mida que arriba a les sortides de les 
torretes de subministrament. Les canonades de gran diàmetre s’utilitzaran fins a l’entrada 
dels molls i les altres en derivació. 

Aquestes conduccions aniran enterrades en rases de reblert tot-u i formigó en els trams en els 
que discorrin pel dic o molls. Els últims trams d’alineació d’aquests serveis discorreran 
directament per al interior dels pantalans flotants, que ja disposen d’un espai en la seva secció 
(típicament d’uns 150x150mm) reservat per a tal funció. 

Les torretes  es disposaran per cada dues embarcacions, i tenen les següents característiques: 

• Dues preses d’aigua 

• Clau de pas universal a la base 

• 4 preses de corrent 
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• Fanalet de 15W 
 
 

 

Figura 2. Torreta de subministrament típica, per a embarcacions esportives 

 

3.2. Hidrants 
 

Per seguretat es dimensionarà la xarxa d’hidrants de forma separada a la de subministrament 
per temes de seguretat. A les zones amb embarcacions o edificacions es disposaran hidrants 
cada 200 metres com dicta la norma antiincendis. 

El cabal que requereixen aquestes instal·lacions és de velocitat extraordinària (hidrants): 
1000l/min (segons bombers de la Generalitat)  per un hidrant amb una canonada de 150 mm, 
amb una velocitat punta de 1 ms-1, per tant la mateixa que en el cas anterior. 

Aquesta xarxa disposarà de canonades de 150 mm per evitar pèrdues de càrrega, ja que les 
pèrdues son majors a menor diàmetre, com es pot veure a la fórmula de Darcy-Weisbach: 
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4. Xarxa de subministrament elèctric 
 

4.1. Xarxa de les torretes de subministrament 
 

Es dimensiona la instal·lació energètica per tal de poder proveir energia elèctrica als vaixells de 
la zona, tant a la noxa zona pesquera com esportiva. Ens basarem en el Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió, aprovat a l’estat Espanyol mitjançant el Reial Decret 
842/2002, aplicable a Catalunya. 

Les torretes de distribució poden tenir diverses combinacions de endolls i llums. En aquest cas 
s’ha pres com a referència torretes de 2 endolls i un fanalet de 15W. El voltatge de disseny es 
400/230 i les intensitats subministrades per a aquests tipus de zones són de 8 a 16 ampers.  

Tenint en compte això obtenim considerant un factor de potència de 0.85 que la potència de 
funcionament de cada torreta es de 4692W (2 endolls a potència V*I*fdp + 15W del fanalet). 

Per tal de dimensionar la xarxa hem de tenir en compte les caigudes de tensió acumulades per 
a cadascuna de les línies destinada a abastir les torretes. S’han projectat 5 línies diferents: 

Línia 1: Abasteix les torretes del nous amarradors per a iots de gran eslora al interior del nou 
dic de recer. 

Línia 2: Abasteix les torretes dels amarradors per a iots de gran eslora situats a la ampliació del 
moll de pescadors. 

Línia 3: Abasteix el pantalà flotant d’embarcacions esportives d’eslora màxima 8 metres. 

Línia 5: Abasteix el pantalà flotant d’embarcacions esportives d’eslora màxima 20 metres. 

Línia 5: Abasteix el pantalà flotant d’embarcacions esportives d’eslora màxima 12 metres. 

S’ha calculat per a cada tram d’alineació de cada línia la cdp(%)  i la caiguda de potència 
acumulada. Iterant amb les seccions nominals de cable tripolar amb aïllament de PVC que hi 
ha al mercat s’ha determinat quina és la secció nominal mínima que permet una caiguda de 
potència acumulada inferior al 5% que estableix el Reglament. 

Per a calcular la intensitat de cada tram s’ha utilitzat la expressió: 

� = 	
�

√3 ∗ �	
=

1,8 ∗ ����

√3 ∗ ��
 

Per a la caiguda de tensió (cdt): 

���	�%� =
√3 ∗ � ∗ � ∗ ����

��
∗ 100	 

I per a la resistència: 

�	�Ω� = 	� ∗
 

�
=

 �!�

56 ∗ ��!!$�
 

Amb valor de tensió nominal �� = 400&. 
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Es pot observar que en el primer tram de les alineacions s’ha pres valors superiors a 300 

metres. Aquest valor representa de forma aproximada la distància des de la primera torreta de 

subministrament a la escomesa del quadre de control. La següent taula mostra els resultats 

obtinguts:  

LÍNIA 1 

Tram S (mm2) P acum (W) I (A) L (m) R (ohm) cdt (%) cdt acum R acum 

0 -- 1 95 46920 121.90 375 0.0705 3.3487 3.3487 0.0705 

1 -- 2 95 42228 109.71 10 0.0019 0.0804 3.4290 0.0724 

2 -- 3 95 37536 97.52 10 0.0019 0.0714 3.5005 0.0742 

3 -- 4 95 32844 85.33 10 0.0019 0.0625 3.5630 0.0761 

4 -- 5 95 28152 73.14 10 0.0019 0.0536 3.6166 0.0780 

5 -- 6 95 23460 60.95 10 0.0019 0.0446 3.6612 0.0799 

6 -- 7 95 18768 48.76 10 0.0019 0.0357 3.6969 0.0818 

7 -- 8 95 14076 36.57 10 0.0019 0.0268 3.7237 0.0836 

8 -- 9 95 9384 24.38 10 0.0019 0.0179 3.7416 0.0855 

9 -- 10 95 4692 12.19 10 0.0019 0.0089 3.7505 0.0874 

LÍNIA 2 

Tram S (mm2) P acum (W) I (A) L (m) R (ohm) cdt (%) cdt acum R acum 

0 -- 1 70 37536 97.52 400 0.1020 3.8781 3.8781 0.1020 

1 -- 2 70 32844 85.33 12 0.0031 0.1018 3.9799 0.1051 

2 -- 3 70 28152 73.14 12 0.0031 0.0873 4.0671 0.1082 

3 -- 4 70 23460 60.95 12 0.0031 0.0727 4.1399 0.1112 

4 -- 5 70 18768 48.76 12 0.0031 0.0582 4.1980 0.1143 

5 -- 6 70 14076 36.57 12 0.0031 0.0436 4.2417 0.1173 

6 -- 7 70 9384 24.38 12 0.0031 0.0291 4.2707 0.1204 

7 -- 8 70 4692 12.19 12 0.0031 0.0145 4.2853 0.1235 

LÍNIA 3 

Tram S (mm2) P acum (W) I (A) L (m) R (ohm) cdt (%) cdt acum R acum 

0 -- 1 70 46920 121.90 375 0.0957 4.5446 4.5446 0.0957 

1 -- 2 70 42228 109.71 4 0.0010 0.0436 4.5883 0.0967 

2 -- 3 70 37536 97.52 4 0.0010 0.0388 4.6270 0.0977 

3 -- 4 70 32844 85.33 4 0.0010 0.0339 4.6610 0.0987 

4 -- 5 70 28152 73.14 4 0.0010 0.0291 4.6901 0.0997 

5 -- 6 70 23460 60.95 4 0.0010 0.0242 4.7143 0.1008 

6 -- 7 70 18768 48.76 4 0.0010 0.0194 4.7337 0.1018 

7 -- 8 70 14076 36.57 4 0.0010 0.0145 4.7482 0.1028 

8 -- 9 70 9384 24.38 4 0.0010 0.0097 4.7579 0.1038 

9 -- 10 70 4692 12.19 4 0.0010 0.0048 4.7628 0.1048 

LÍNIA 4 

Tram S (mm2) P acum (W) I (A) L (m) R (ohm) cdt (%) cdt acum R acum 

0 -- 1 70 23460 60.95 350 0.0893 2.1208 2.1208 0.0893 

1 -- 2 70 18768 48.76 8 0.0020 0.0388 2.1596 0.0913 

2 -- 3 70 14076 36.57 8 0.0020 0.0291 2.1887 0.0934 

3 -- 4 70 9384 24.38 8 0.0020 0.0194 2.2081 0.0954 

4 -- 5 70 4692 12.19 8 0.0020 0.0097 2.2178 0.0974 
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LÍNIA 5 

Tram S (mm2) P acum (W) I (A) L (m) R (ohm) cdt (%) cdt acum R acum 

0 -- 1 70 51612 134.09 325 0.0829 4.3325 4.3325 0.0829 

1 -- 2 70 46920 121.90 5 0.0013 0.0606 4.3931 0.0842 

2 -- 3 70 42228 109.71 5 0.0013 0.0545 4.4477 0.0855 

3 -- 4 70 37536 97.52 5 0.0013 0.0485 4.4962 0.0867 

4 -- 5 70 32844 85.33 5 0.0013 0.0424 4.5386 0.0880 

5 -- 6 70 28152 73.14 5 0.0013 0.0364 4.5749 0.0893 

6 -- 7 70 23460 60.95 5 0.0013 0.0303 4.6052 0.0906 

7 -- 8 70 18768 48.76 5 0.0013 0.0242 4.6295 0.0918 

8 -- 9 70 14076 36.57 5 0.0013 0.0182 4.6476 0.0931 

9 -- 10 70 9384 24.38 5 0.0013 0.0121 4.6598 0.0944 

10 -- 11 70 4692 12.19 5 0.0013 0.0061 4.6658 0.0957 

Taula 1. Càlculs de cdt de les diferents línies de subministrament d’electricitat a les torretes 

A la llum dels resultats, utilitzant cable de coure tripolar amb secció nominal de 70 mm2 i 95 

mm2, complim en totes les línies una caiguda de tensió acumulada inferior al 5% 

També cal verificar el criteri d’intensitat màxima admissible. Utilitzarem com a referència el 

tram de cable amb major intensitat. En el nostre cas és el tram 0-1 la línia 5, amb una 

intensitat de 134.09 A. Cal corregir aquesta intensitat mitjançant l’ús de factors de correcció. 

Factors de correcció: 

K(tub) = 0,8;       K(terreny) = 1;           K(Tterreny) = 1;             K(profunditat) = 1,03 

 N(número de cables) =4 ; d(separació entre cables) = 7cm   �     K(grup. Cables) = 0,68 

��'(()*+,� =
��

∏ .+
=

134.09	1

0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,03 ∗ 0,68
= 239.30	1 

Els cables de 70 mm2 aguanten una intensitat màxima admissible de 220 A de manera que la 

totalitat de la instal·lació s’haurà de dur a terme amb cables de secció nominal 95 mm2, per 

tal de satisfer el criteri d’intensitat màxima admissible. 

 

4.2. Xarxa d’enllumenat 
 

En aquest cas es considerarà  l’apartat BT-09 per  a  instal·lacions d’enllumenat exterior 
compresa en el Reglament electrotècnic per a baixa tensió en la seva revisió de 2004, 
juntament amb les recomanacions CIE i el reglament d’eficiència energètica RD 1890/2008. 

·Potència mínima es 1,8 vegades la necessària per als elements projectats 

·El factor de potència es considerarà de 0,9 

·La caiguda de tensió màxima serà del 3% 

·Encès de la xarxa mitjançant interruptor crepuscular amb cèl·lules fotoelèctriques (UNE-
EN 60669-2-1) 
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4.2.1. Descripció de la instal·lació luminotècnica 

 

La zona a il·luminar és el dic de recer sud, donat que el moll de pescadors ja disposa de 

llumeneres. Es dividirà la zona en diverses alineacions de aproximadament 10 metres 

d’amplada, on hi ha tant calçada com voreres er a vianant com zones d’estacionament. 

La calçada es de velocitat molt limitada i molt poc trànsit pel que li correspon un classe 

d’enllumenat CE3, mentre que voreres i zones per a vianants una classe d’enllumenat S1. 

Es proposa la utilització de la llumenera ARCLUCE T8602 METROPOL (o similar), amb una 

làmpada d’halogenur metàl·lic de potència 150 W i flux lluminós de 12500 lumen. 

 

Figura 3. Llumenera proposada per a la xarxa d’enllumenat viari. 

 

Els valors de referència mínims per a la classe CE3 i S1 es recullen en la següent taula: 

CE3 

Nv il·luminació mig Em = 15 lx Uniformitat global Uo = 0.4 
S1 

Nv il·luminació mig Em = 15 lx Nv il·luminació mínim Emin = 5 lx 
Taula 2. Valors mínims luminotècnics de referencia. 

 

Al mateix temps s’ha de procurar no superar aquests valors de manera exagerada (més del 

20%) per tal d’assegurar la eficiència energètica de la instal·lació. 

Per tal d’aconseguir aquests valors recomanats s’ha dimensionat la posició de les llumeneres 

mitjançant el software DIAlux 4.10, arribant a la següent solució: per al tram de dic 

perpendicular a terra es col·locaran les llumeneres amb una interdistància de 30 metres (entre 

les del mateix cantó) i distribuïdes de manera bilateral alternada. L’alçada de la làmpada serà 

de 8 metres respecte la calçada. El peu del bàcul estarà just a la separació vorera calçada y la 

longitud del braç de la làmpada serà de 0.5 metres. 
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Amb aquesta distribució i la llumenera proposada arribem als següents resultats 

luminotècnics: 

 

 

Figura 4. Resultats luminotècnics obtinguts amb Dialux 4.10 

 

Podem observar que en general es satisfan tots els requeriments, tret de la il·luminació mitja 

en el cas de les voreres. Els resultats es donen igualment per bons ja que per el tipus d’us que 

tindran les voreres també es podrien dimensionar perfectament amb una classe d’enllumenat  

S2 o S3, amb la qual cosa si que compliríem. 
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4.2.2. Descripció de la instal·lació elèctrica. 

 

Com es pot apreciar en el Plànol corresponent, la instal·lació completa d’enllumenat consta 

d’un total de 50 llumeneres amb làmpades de 150 W. Això suposa una potència total de: 

P = 150 *50 = 7500 W 

Per tant la potència a contractar serà 1.8 vegades superior de manera que es contractaran 

13.5 kW de potència o superior.  

Per al dimensionament de la secció de cable tetrapolar a utilitzar, tenint en compte les 

caigudes de potència i la intensitat admissible màxima s’han realitzat els mateixos càlculs que 

per al dimensionament de la xarxa de les torretes de subministrament. En aquest cas només hi 

ha 2 línies d’enllumenat 

Línia 1: Les llumeneres discorren per la banda de port en el tram de dic perpendicular a terra, i 

posteriorment aquesta mateixa línia alimenta les llumeneres de la banda de port de la nova 

alineació de dic d’abric (moll d’iots de gran eslora). 

Línia 2: Les llumeneres discorren per la banda de mar en el tram de dic perpendicular a terra, i 

posteriorment aquesta mateixa línia alimenta les llumeneres del la banda de mar de la nova 

alineació del dic d’abric (moll de creuers de passatge). 

Les dues línies son idèntiques pel que fa a distància entre llumeneres i nombre d’aquestes (25 

cadascuna) de manera que comprovant una línia queden comprovades les 2. S’han obtingut 

els següents resultats: 

Tram S (mm2) P acum (W) I (A) L (m) R (ohm) cdt (%) cdt acum R acum 

0 -- 1 10 3750 9.74 30 0.0536 0.2034 0.2034 0.0536 

1 -- 2 10 3600 9.35 30 0.0536 0.1953 0.3987 0.1071 

2 -- 3 10 3450 8.96 30 0.0536 0.1871 0.5858 0.1607 

3 -- 4 10 3300 8.57 30 0.0536 0.1790 0.7648 0.2143 

4 -- 5 10 3150 8.18 30 0.0536 0.1709 0.9357 0.2679 

5 -- 6 10 3000 7.79 30 0.0536 0.1627 1.0984 0.3214 

6 -- 7 10 2850 7.40 30 0.0536 0.1546 1.2530 0.3750 

7 -- 8 10 2700 7.01 30 0.0536 0.1465 1.3994 0.4286 

8 -- 9 10 2550 6.63 30 0.0536 0.1383 1.5377 0.4821 

9 -- 10 10 2400 6.24 30 0.0536 0.1302 1.6679 0.5357 

10 -- 11 10 2250 5.85 15 0.0268 0.0610 1.7289 0.5625 

11 -- 12 10 2100 5.46 15 0.0268 0.0570 1.7859 0.5893 

12 -- 13 10 1950 5.07 15 0.0268 0.0529 1.8388 0.6161 

13 -- 14 10 1800 4.68 15 0.0268 0.0488 1.8876 0.6429 

14 -- 15 10 1650 4.29 15 0.0268 0.0447 1.9323 0.6696 

15 -- 16 10 1500 3.90 15 0.0268 0.0407 1.9730 0.6964 

16 -- 17 10 1350 3.51 15 0.0268 0.0366 2.0096 0.7232 

17 -- 18 10 1200 3.12 15 0.0268 0.0325 2.0422 0.7500 

18 -- 19 10 1050 2.73 15 0.0268 0.0285 2.0707 0.7768 
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19 -- 20 10 900 2.34 15 0.0268 0.0244 2.0951 0.8036 

20 -- 21 10 750 1.95 15 0.0268 0.0203 2.1154 0.8304 

21 -- 22 10 600 1.56 15 0.0268 0.0163 2.1317 0.8571 

22 -- 23 10 450 1.17 15 0.0268 0.0122 2.1439 0.8839 

23 -- 24 10 300 0.78 15 0.0268 0.0081 2.1520 0.9107 

24 -- 25 10 150 0.39 15 0.0268 0.0041 2.1561 0.9375 

Taula 3. Resultats de cdt i intensitats obtinguts per a les línies d’enllumenat. 

 

A la llum dels resultats, utilitzant cable de coure tripolar amb secció nominal de 10 mm2, 

complim en les línies una caiguda de tensió acumulada inferior al 3% 

També cal verificar el criteri d’intensitat màxima admissible. Utilitzarem com a referència el 

tram de cable amb major intensitat. En el nostre cas és el tram 0-1 les línies, amb una 

intensitat de 9.74 A. Cal corregir aquesta intensitat mitjançant l’ús de factors de correcció. 

Factors de correcció: 

K(tub) = 0,8;       K(terreny) = 1;           K(Tterreny) = 1;             K(profunditat) = 1,03 

 N(número de cables) =3 ; d(separació entre cables) = 7cm   �     K(grup. Cables) = 0,75 

��'(()*+,� =
��

∏ .+
=

9.74	1

0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,03 ∗ 0,75
= 15.8	1 

Els cables de 10 mm2 aguanten una intensitat màxima admissible de 75 A de manera que la 

totalitat de la instal·lació és durà a terme amb cables de secció nominal 10 mm2, ja que 

també satisfà el criteri de màxima intensitat admissible. 

En el cas d’enllumenat viari també hem d’avaluar i verificar la eficiència energètica del mateix. 

A continuació calculem la eficiència energètica: 

 

4 = 	
� ∗ 5�


=

600! ∗ 10! ∗ 15 �6

75007
= 12

!$ ∗  �6

7
 

 

Para una il·luminació mitjana de 15 lux el reglament exigeix una eficiència energètica de 7.5 
�8∗9�:

;
 com a mínim, cosa que queda verificada. 

L’índex d’eficiència energètica es calcula de la següent forma: 

 

�< =
4

4=
=	

12

11
= 1.091 

 

On εR és un índex de referència tabulat segons el valor d’il·luminació mig de la instal·lació. Amb 

aquest valor d’índex d’eficiència la instal·lació rep la categoria B (gairebé la A). D’aquesta 

manera queda verificada la eficiència del enllumenat. 
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4.3. Esquema de les xarxes 
 

Podem distingir clarament 2 xarxes de subministrament físicament separades. La primera dóna 

abast a totes les torretes de subministrament del moll de pescadors (4 línies) mentre que la 

segona subministra la línia 1 de torretes (moll de iots de gran eslora a la cara interior del nou 

dic de recer) i a les 2 línies d’enllumenat.  

Amb tot això a continuació s’exposen de manera esquematitzada aquestes 2 xarxes: 

Xarxa 1: Moll de pescadors 

 

Xarxa 2: Dic sud 
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4.4. Centre de Comandament i elements de protecció de la instal·lació 
 

Hi haurà un centre de comandament per a cadascuna de les xarxes físicament separades, per 

tant 2 centres de comandament. 

Per protegir el centre de comandament de contactes directes i indirectes així com 

sobrecàrregues i altres fenòmens, es disposarà a l'interior d'un armari de PVC pretensat amb 

fibra de vidre. 

A l'interior dels quadres de comandament trobem els següents elements de protecció a la 

instal·lació davant possibles sobrecàrregues o curtcircuits: 

1 interruptor general (és la reserva de protecció) de calibre igual o superior a la intensitat total 

nominal de cada xarxa (537 A xarxa moll de pescadors i 154 A xarxa dic sud) i poder de tall de 

3KA o 6KA (segons si la SCC de la xarxa és menor o major respectivament a 2000KVA) 

1 interruptor de control de potència (ICP) del mateix calibre que l’interruptor general, corba 

ICP i mateix poder de tall que l'interruptor general. 

1 contactor + by pass de calibre igual als dos elements anteriors, amb un rellotge astronòmic 

controlant l'encesa i apagat de la instal·lació 

7 PIA (1 per a cada sector) distribuïts 4 en el centre de comandament de la xarxa 1 i 3 en el de 

la xarxa 2, de calibre igual o superior a la intensitat nominal de cada sector o línia (135 A línies 

per a torretes i 10 A línies d’enllumenat) i mateix poder de tall que els dos anteriors. 

7 interruptors diferencials (ID), un per a cada sector distribuïts igual que els PIA, de calibre 

superior a la intensitat nominal de cada sector 

Cadascuna de les lluminàries disposarà, en la seva pròpia caixa de protecció, d'un fusible de 16 

A que en cremar davant un problema, permetrà detectar la lluminària problemàtica facilitant 

així el manteniment. 

 

4.5. Canalitzacions i arquetes 
 

Les canalitzacions de la instal·lació estaran constituïdes per canonada de PVC de diàmetre 

suficient per allotjar el cablejat de cada sector (ja descrit en els apartats anteriors). Els 

conductes es disposaran en l'interior d'una rasa de profunditat mínima 40 cm, seguint sempre 

el sentit longitudinal dels dics / molls per sota de les voreres per a vianants sempre que sigui 

possible. 

En trams de rasa on calgui instal·lar 2 canalitzacions de cable o més, aquestes s'han de separar 

7cm. 
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Per facilitar la identificació de la instal·lació en posteriors obres, es disposarà uns centímetres 

per sobre de la canalització una cinta de senyalització, situada entre dues capes de farciment 

compactat. 

Les arquetes es situen en punts d'unió de línies, com per exemple les derivacions als punts de 

llum i unions necessàries per l'estesa. Hauran protegir la canalització de l'entrada d'aigua i 

impedir l'accés als rosegadors (usant per a això morter i escuma de poliuretà o similar). 
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1. Introducció 

 

El Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, modificat 

per la Llei 6/2001, de 8 de maig, i el seu Reglament d'execució, aprovat pel Reial Decret 

1131/1988, de 30 de setembre, estableixen que els projectes públics o privats, consistents en 

la realització de obres, instal·lacions o de qualsevol altra activitat compresa en l'annex II 

d'aquest Reial decret legislatiu només s'han de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental 

en la forma que preveu aquesta disposició , quan així ho decideixi l'òrgan ambiental en cada 

cas. La decisió, que ha de ser motivada i pública s'ajustarà als criteris establerts a l'annex III. 

El projecte es podria trobar comprès en l'apartat k) del grup 9, "Qualsevol canvi o ampliació 

dels projectes que figuren en els annexos I i II ja autoritzats, executats o en procés d'execució 

que puguin tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient ", de l'annex II de la Llei 

6/2001 abans esmentada, si l'autoritat ambiental considera que la referida adequació produeix 

impactes negatius prou" significatius sobre el medi ambient ". 

A l'article 2 en el seu punt 3, de la Llei 6/2001, diu "Els titulars de projectes compresos en 

l'annex II han de presentar davant l'òrgan ambiental la documentació acreditativa de les 

característiques, ubicació i potencial impacte del projecte, per tal de que aquest òrgan pugui 

adoptar la decisió a què es refereix l'article 1.2. 

L'objectiu final de la política mediambiental és la protecció de la salut de l'home i la 

conservació, en quantitat i en qualitat, de tots els recursos que condicionen i sustenten la vida: 

l'aire, l'aigua, el sòl, el clima, les espècies de flora i fauna, les matèries primeres, l'hàbitat i el 

patrimoni cultural i natural. 

Les polítiques ambientals inicials, orientades cap a la lluita contra la contaminació i el 

deteriorament, han anat evolucionant progressivament cap a una política global i preventiva, 

en què ocupa un paper fonamental el principi de prevenció. Aquest principi ha estat recollit en 

tots els programes d'acció de la Unió Europea en matèria de medi ambient, i incorporat al dret 

intern de la majoria dels països industrialitzats. 

Les avaluacions d'impacte ambiental constitueixen un fidel reflex d'aquest principi, ja que 

estan orientades a evitar en els orígens les pertorbacions i contaminacions més que combatre 

posteriorment els efectes negatius que es puguin derivar de l'exercici de certa activitat. 

Constitueix doncs, l'Avaluació d'Impacte Ambiental, el conjunt d'aquests estudis realitzats per 

identificar, predir, interpretar, així com per prevenir, les conseqüències o efectes ambientals 

que determinades accions, plans, programes o projectes puguin causar a la salut, al benestar 

humà i l'entorn. 

Aquest estudi d'impacte ambiental (a partir d'ara EIA) s'ha realitzat, seguint allò establert per 

la normativa legal vigent, i persegueix els següents objectius generals: 

• Analitzar els efectes ambientals que les accions derivades del projecte poden 

ocasionar. 
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• Elaborar una proposta de mesures preventives i correctores dels principals impactes 

ambientals al mateix temps que establir un programa de vigilància ambiental d'acord 

amb les mateixes. 

 

2. Inventari Ambiental 
 

2.1.   Avingudes i inundacions 
 

Segons el POUM del municipi de Roses, no hi ha zones de risc d'inundació en l'àrea d'estudi. 

 

2.2. Contaminació d’aqüífers 
 

En el sistema fluvial Fluvià-Muga hi ha un aqüífer únic format pels nivells detrítics gruixuts dels 

dipòsits al·luvials i deltaics dels rius. Cap a la costa, el nivell de graves es desdobla i origina un 

aqüífer superficial lliure i un aqüífer semiconfinat més profund, constituït al seu torn per un o 

diversos nivells permeables intercalats en sediments detrítics fins l'àrea deltaica. El subsistema 

d'aqüífers costaners s'alimenta principalment d'infiltracions de pluja, de retorn de regs i, 

marginalment, del vessament procedent de les vores. Els rius són molt importants encara que 

no està encara quantificat. 

La qualitat de l'aigua és bona, amb residu sec de l'ordre dels 600 mg / l i en les zones 

salinitzades s'assoleixen valors superiors a 5.000 mg / l de total de sòlids dissolts, a més la 

nostra àrea de projecte no afecta cap aqüífer. 

 

2.3. Risc d'incendis forestals 
 

No s'aprecien riscos d'incendis forestals en el sector de l'actuació. Tanmateix, a causa de l'alt 

interès natural pròxim a l'àrea de projecte, s’haurà de prestar important atenció sobre aquest 

aspecte. 

 

2.4. Erosió 
 

L'erosió és molt visible i de gran importància al Cap de Creus, on els terrenys de costa són molt 

rocosos i sotmesos a l'acció de l'erosió marina i als efectes de la tramuntana, a més d'un fort 

sistema de vessament superficial, donant lloc a formes d'erosió capricioses, amb estructures i 
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afloraments que formen un conjunt únic al món. En canvi, protegit a l'interior del Golf de 

Roses, el nostre àrea d'actuació no presenta un risc d'erosió molt elevat. 

 

2.5. Risc sísmic 
 

L'última valoració de risc sísmic dins de la normativa vigent (NCSR02) sobre sisme resistència, 

col·loca al municipi de Roses en el llistat de termes municipals amb valors d'acceleració sísmica 

bàsica iguals o superiors a 0,04 g, amb un valor de 0,063 g . Aquest valor d'acceleració sísmica 

bàsica no constitueix cap limitació per a la construcció i l'activitat que es planteja en el 

projecte. 

 

2.6. Lliscaments i despreniments 
 

No hi ha àrees pròximes a la zona de projecte amb de risc de despreniments o esllavissades. 

Donada la geologia, terrenys granítics i esquistosos, la ubicació del projecte no comporta riscos 

d'aquest tipus. 

 

2.7. Camins ramaders 
 

El projecte no afecta de manera directa cap camí ramader o camí rural que es trobi catalogat i 

per tant protegit. En tot el sector de costa sobre el qual es pot dir que hi haurà una afecció, 

només es pot considerar una possible afecció sobre la sendera coneguda com "sendera de la 

platja" que passa pels voltants de la zona de costa. 

 

2.8. Muntanyes d'utilitat pública 
 

L'àrea de projecte no afecta cap muntanya d'utilitat pública. Tanmateix, hi ha espais naturals 

protegits a prop. 

 

2.9. Espais naturals protegits 
 

En les proximitats a l'àmbit del projecte es troben el Parc Natural de Cap de Creus i el Parc 

Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Hauran de ser estudiades i seguides molt de prop les 

possibles afeccions del projecte sobre aquests espais protegits. 
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Figura 1. Localització dels espais naturals protegits pròxims a la zona d’actuació 

 

• Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà: 

Dels Aiguamolls de l'Empordà és una zona d'aiguamolls declarada Parc Natural amb una 

superfície de 4866 hectàrees, situada al sud del municipi de Roses. 

En aquest parc s'han arribat a observar més de 320 espècies d'aus, a més d'un important 

nombre de mamífers, peixos, rèptils i amfibis. 

 

• Parc Natural del Cap de Creus: 

El Cap de Creus és el punt més oriental de la Península Ibèrica, situat al nord del golf de Roses. 

És un promontori abrupte i rocós de 67,2 m d'altitud que s'alça sobre el mar Mediterrani. 

La fauna del Parc Natural del Cap de Creus és de gran riquesa i varietat, i moltes de les espècies 

que s'hi troben han estat o estan protegides. És el cas de molts invertebrats com el caragol 

Mastigophallus rangianus, espècie endèmica del Cap de Creus. Els amfibis estan molt ben 

representats amb poblacions de gairebé totes les espècies presents al país, des de la menuda 

reineta fins el gripau comú, i entre els rèptils trobem diferents tipus de tortugues, 

llangardaixos o dragons. No obstant això, les aus són el més destacat de la fauna vertebrada 

terrestre. Per les característiques geogràfiques i botàniques ja esmentades, el cap de Creus és 

un lloc privilegiat per a l'observació d'aus, especialment a la primavera i a la tardor, quan tenen 

lloc els moviments migratoris. En els penya-segats pot observar l'àguila cuabarrada, el falcó 

pelegrí o el duc. El fons marí és molt ric, gràcies a la poca contaminació de les aigües i és 
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notable la presència de corall i de gorgònies. El llamàntol americà o diferents tipus de llagostes 

fan companyia a una gran varietat de peixos, com la salpa, l'escórpora o el mer. 

D'altra banda, la climatologia i l'activitat humana han marcat la vegetació del Cap de Creus. 

Gran part del terreny és una immensa vinya abandonada sostinguda per murs de pedra seca i 

la freqüència i persistència del fort vent condicionen una vegetació peculiar que s'ha adaptat a 

aquest. Les espècies arbòries no ocupen gaire extensió, però són de gran varietat. Les més 

freqüents són pins i el sureres i de forma molt ocasional, en algunes rieres trobem el oms, i 

avellaners, o alzines i roures als llocs més ombrívols i resguardats. Les màquies i les brolles 

ocupen la major part de la superfície. 

A la zona del litoral trobem les plantes més adaptades al vent i a la salinitat, les quals 

constitueixen, sens dubte, la vegetació més interessant del Parc i no tenen rèplica en cap altre 

lloc del litoral català. Les espècies més característiques són l'armeria marina, i sobretot, la 

Seseli farrenyi, autèntica joia botànica, ja que no es troba en cap altre lloc del món. Totes elles 

estan protegides. 

Al fons marí destaquen les fanerògames aquàtiques, que estan protegides i formen extensos 

prats en els fons sorrencs o fangosos, són la posidònia o alga de vidriers (Posidònia oceànica), 

la seba i la zostera. 

 

Figura 2. Parc Natural protegit del Cap de Creus 

 

La praderia de Posidònia oceànica suporta un gran nombre d'espècies animals i vegetals que 

realitzen el seu cicle vital, en part o totalment, en elles. L'estructura física de la praderia de 

Posidònia crea diferents ambients que són colonitzats per diferents espècies. 
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La riquesa de la comunitat animal de les praderies és incomparable. Pràcticament tots els 

grups animals presents al mar es troben representats (Mazzella, 1986). En una praderia de 

Posidònia oceànica, la fauna es pot distribuir en quatre estrats ben diferenciats (Boudouresque 

i Meinesz, 1982): 

• Animals que viuen entre el sediment i els rizomes. 

• Fauna que viu sobre la superfície del substrat i en la columna d'aigua propera a aquest. 

• Fauna que viu sobre les fulles de Posidònia oceànica. Poden trobar organismes sèssils 

(no mòbils) com determinats briozous, ascidis o hidroïdeus entre altres, alguns d'ells 

exclusius de Posidònia oceànica. També apareixen organismes que poden desplaçar-se 

sobre el substrat i fins i tot sobre les fulles com mol·luscs, crustacis o equinoderms. 

• Fauna que viu a la columna d'aigua entre les fulles. Es poden observar gran quantitat 

de peixos, alguns d'ells de gran importància comercial com és el cas de determinats 

espàrids (salpes, variades ...) i serrànids. Mol·luscs cefalòpodes com la sèpia i gran 

varietat de crustacis són també habituals a les praderies, alguns d'ells de forma 

esporàdica i altres depenent completament de la seva existència per poder sobreviure. 

Distribució de les praderies de Posidònia: 

A la costa catalana hi ha dades disperses sobre la localització de les praderies de Posidònia, 

encara que la Xarxa de Vigilància de praderies de Posidònia dependent de la Generalitat de 

Catalunya està realitzant un gran esforç en la identificació i seguiment de les praderies 

catalanes. 

Les Illes Medes presenten una praderia de Posidònia molt estudiada amb un bon estat de 

conservació. Al litoral sud de Catalunya apareix un prat molt fragmentat i degradat des de 

Sitges fins a Tarragona, a causa de l'acció de les flotes nàutiques que operen a la zona. La 

praderia de l'Ametlla de Mar, al sud de Tarragona, manté un bon estat de conservació. Al nord 

de Barcelona és important destacar la praderia de Mataró per la seva extensió i estat de 

conservació. 

A la Costa Brava, des de Blanes fins a Cap de Creus, la praderia es presenta com petites taques 

aïllades entre si i, en general, amb un bon estat de conservació. 

Amenaces i causes de la desaparició de les praderies de Posidònia: 

• Pesca il·legal d'arrossegament 

• Actuacions sobre el litoral: 

- Espigons i esculleres 

- Regeneració o creació de platges artificials 

- Ports esportius 

- Contaminació marina 

- Fondeig d'embarcacions 

- Impactes del turisme 
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Els prats submarins de posidònia ocupen a Catalunya una superfície d'unes 4.000 hectàrees, 

repartides entre els més de 350 quilòmetres de costa que separen el cap de Creus del cap de 

Tortosa, al delta de l'Ebre, o les poblacions de Portbou i l'Ampolla . 

Aquestes herbes marines viuen generalment sobre fons de sorra més o menys estables, i les 

podem trobar tant en platges obertes de la costa de llevant o de ponent (a partir d'una certa 

profunditat), com en cales resguardades de la costa Brava o la costa sud-Medeiterrània 

(gairebé a partir de la superfície). 

Les desembocadures dels rius permanents (amb aigua tot l'any), com la Muga i el Fluvià al golf 

de Roses, el Ter a la badia de Pals, el Besòs, i el Llobregat i l'Ebre, amb els seus respectius 

deltes, són zones desfavorables per a la posidònia, ja que l'aigua sol ser molt tèrbola i el fons 

és inestable a causa de l'aportació constant de sediment. En canvi, les desembocadures dels 

rius temporals (amb aigua només quan plou), com el Foix, el Gaià, el Francolí i la Tordera, 

tenen aigües netes la major part de l'any i es poden trobar prats submarins relativament a 

prop. 

A més, la contaminació afecta negativament la distribució d'aquesta planta: les rodalies dels 

ports industrials de Tarragona (amb el seu complex petroquímic) i Barcelona no tenen prats 

submarins, i en canvi, les illes Medes tenen una de les praderies de posidònia més saludables. 

En aquells trams de costa on les muntanyes entren al mar en forma de penya-segats (serra de 

Roda, massís del Montgrí, el cap de Begur, o el massís de Cadiretes), la profunditat augmenta 

ràpidament i, a poca distància del litoral, la profunditat és ja excessiva per a la posidònia. Per 

contra, el massís de les Gavarres, la del Montnegre Corredor i muntanyes de Prades, o les 

serres d'Albinyana i del Boix, tenen un descens suau cap al mar, amb pendent feble, i la 

posidònia es pot estendre a gran distància del litoral i constitueix prats d'amplada considerable 

i d'aparença interminable (per exemple, la praderia contínua més gran del nostre litoral se 

situa al sud del cap de Salou, al llarg de tota la costa Daurada i part del golf de Sant Jordi). 

 

2.10. Xarxa hidrogràfica 
 

El nostre projecte està localitzat en el sistema fluvial Fluvià-Muga però no afecta cap llera de 

riu. La zona d'actuació es troba més al nord que les zones de desembocadura d'aquest sistema 

fluvial. 

La qualitat de l'aigua varia entre bona i molt bona cap a la zona del Cap de Creus, i resulta de 

qualitat moderada a la zona d'actuació. 

 

2.11. Transport de sediments i generació de residus 
 

No hi ha publicacions de dades sobre el transport longitudinal de cadascuna de les unitats de 

platges de la Costa Brava, i només es disposen d'indicacions sobre les tendències del transport 
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longitudinal. En tot cas, el transport longitudinal presenta valors molt reduïts (pocs milions de 

metres cúbics per any), i és únicament apreciable a la badia de Roses, Pals i Palamós. En totes 

aquestes àrees hi ha un doble sentit del transport, visible en les imatges aèries, a causa de la 

variabilitat de l'angle d'incidència de l'onatge, així com als processos de refracció i difracció al 

voltant dels límits naturals o construïts (ports i / o estructures ). La situació d'aquestes platges 

era d'equilibri de progradació fins que es van realitzar les diferents intervencions que avui es 

troben. Les més notables són les de Palamós (Calonge), on el desequilibri actual està obligant a 

intervenir amb diferents tipus de protecció (amb resultats poc satisfactoris), i a Empúries on 

l'erosió és menys latent però evident, com es pot veure a l'espigó de St Martí. La platja 

artificial de Roses, protegida pels espigons construïts recentment, es manté estable des de la 

seva formació. La resta de cales només presenten fenòmens de basculament de la platja, com 

és el cas més àmpliament conegut de Llafranc, o el de Llançà, tots dos motivats o augmentats 

per la presència dels ports respectius. 

La construcció d'infraestructures a la línia de costa, com ports, espigons i passeigs marítims, 

altera la façana litoral, afecta les comunitats biològiques més properes a la costa i modifica la 

circulació de sorres al llarg de la costa. El canvi en la dinàmica litoral de la sorra és un dels 

factors que ha potenciat la regeneració de platges, que, d'altra banda, també redefineix la línia 

de costa, suposa l'alteració dels fons marins, pel dragat de sorres, i de les comunitats dels 

primers metres de fons, per l'enterrament que suposa el propi creixement de la platja. Per 

aquestes alteracions en la línia de costa resulten afectades el 41,2% de les masses d'aigua 

costaneres. 

Les aigües costaneres més afectades per aquestes actuacions són les corresponents a les 

conques de les rieres del Maresme, del Besòs, del Foix, les rieres del Garraf, les rieres del nord 

i el sud de Tarragona, el Francolí i, de forma puntual, les rieres de la Costa Brava (el Port de la 

Selva). 

La generació de residus en els ports i durant la navegació, tant comercial, industrial, pesquera 

com esportiva, pot causar problemes ambientals al 44,1% de les masses d'aigua costaneres. 

Les aigües costaneres més afectades serien les que contenen els ports més importants en 

trànsit d'embarcacions, com els ports del Port de la Selva, Roses, l'Escala, l'Estartit, Arenys de 

Mar, Mataró, el Masnou, Badalona, Besòs, Barcelona, Port Ginesta, Garraf, Aiguadolç, Vilanova 

i la Geltrú i Tarragona. 

La freqüentació turística de la costa altera la qualitat de les aigües, especialment les 

costaneres, a causa de la generació de residus. L'afluència turística sol concentrar-se en el 

temps i, en general, sol incrementar d'una manera important la població dels municipis de la 

costa, preparats per assumir una quantitat de residus habitualment molt menor que en plena 

temporada alta. Les zones més afectades són les aigües costaneres de la Muga, Baix Ter, rieres 

de la Costa Brava (Blanes), rieres del Maresme, Besòs, rieres del Garraf, Foix i rieres del nord i 

el sud de Tarragona, que corresponen al 17, 6% de les masses d'aigua costaneres. 

Principals alteracions que afecten l'estat dels sistemes aquàtics de Catalunya: 

Els diferents problemes definits a partir de l'anàlisi de pressions i impactes de les masses 

d'aigua de Catalunya i explicats en els apartats anteriors s'han jerarquitzat segons la seva 
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importància. La importància s'ha valorat considerant l'abast territorial del problema, la 

magnitud de les pressions associades a aquest problema i el compliment de determinades 

particularitats (per exemple, l'existència d'impacte associat al problema o l'existència de 

percepció social del mateix). Aquesta informació, més detallada, es pot consultar a la pàgina 

web de l'ACA. 

El resultat de la jerarquització es mostra a la taula següent: 

 

Taula 1. Jerarquització de les principals alteracions dels sistemes aquàtics de Catalunya (ACA) 

 

Per minimitzar les alteracions ambientals que ocasiona aquesta activitat, cal actuar des de dos 

fronts: la regulació de la construcció i ampliació de ports, per evitar l'efecte sobre la dinàmica 

litoral de sorres, i la construcció d'instal·lacions adequades als ports ja existents, per gestionar 

correctament els residus generats en els propis ports, en els vaixells i durant la navegació. El 

Pla de Ports de Catalunya, elaborat pel DPTOP, té com a objectiu permetre el 

desenvolupament d'una xarxa de ports que, alhora, garanteixi una protecció eficaç del medi 

ambient.  

A més d'aquest pla, s'ha elaborat el document Actuacions mediambientals als ports de 

Catalunya (conveni interdepartamental entre el Departament d'Indústria, Comerç i Turisme - 

ara, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa-, el DMAiH, el DPTOP, Ports de la 

Generalitat, Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, i el DAR), on es recull una sèrie 

d'actuacions necessàries per conciliar l'activitat nàutica i portuària amb el medi ambient. En 

aquesta línia s'ha treballat, i encara es treballa, en la instal·lació d'equipaments als ports per a 

la recollida de residus produïts en els vaixells, com les aigües de sentina i domèstiques, i 

residus sòlids perillosos. També s'està treballant per dotar tots els ports dels corresponents 

equipaments per tractar les aigües domèstiques i pluvials abans abocar-les al mar, 
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promocionar la implantació de sistemes de gestió ambiental als ports i equipar-los amb els 

sistemes necessaris per intervenir en cas d'accidents. 

Conseqüències d'infraestructures a la costa: 

Les nombroses obres marítimes construïdes a la costa catalana han tingut un paper molt 

important en l'evolució del seu litoral. El sentit SW del transport net ha creat grans zones 

d'acreció al nord dels obstacles, mentre que les platges situades al sud han quedat fortament 

erosionades. Les zones d'acumulació solen ser innecessàriament amples, podent provocar més 

problemes d'aterrament a les bocanes dels ports o en les desembocadures. Per la seva banda, 

les zones d'erosió representen una pèrdua efectiva de platja, que afecta tant la protecció de la 

costa com als usuaris de la platja. 

Conseqüències dragatge: 

Les principals conseqüències d'una extracció de sorra propera a la costa són l'alteració de les 

condicions hidrodinàmiques existents, del transport de sediments i de la morfologia de la zona 

costanera. Per tant, s'hauria seleccionar la zona òptima de dragatge que permeti obtenir 

material per abocar a les zones erosionades i provocar alhora els canvis desitjats sobre la costa 

adjacent, com pot ser en aquest cas la reducció de l'ample de platja. 

 

2.12. Domini públic marítim terrestre 
 

Per descomptat, el projecte de prolongació del dic sud del Port de Roses per atracada de 

creuers afecta la zona de domini marítim terrestre, pel que serà preceptiva l'obtenció de la 

corresponent autorització d'ocupació i d'afecció de la Direcció General de Gestió del Domini 

Públic Marítim terrestre, del Ministeri de Medi Ambient. 

 

3. Exposició d’alternatives i descripció de la solució adoptada 
 

3.1. Descripció de les alternatives 
 

Alternativa 1 

La primera alternativa consisteix en allargar el dic de recer nord del port de Roses, es a dir, el 

dic de recer del port esportiu, buscant l’extrem del dic sud. Aquesta ampliació es duu a terme 

mitjançant calaixos verticals ja que permeten l’atracada de creuers per la part exterior. 

A més s’amplia el moll de pescadors un ample de 5 metres, per permetre l’atracada a 

embarcacions esportives a la banda del moll que dona a la bocana. 
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Des del punt de vista del impacte ambiental, aquesta alternativa és la de menor impacte. Per 

permetre un ample de bocana adequat, en aquesta alternativa la ampliació del dic és de 

menor longitud que en les altres dues, de manera que es necessiten menys calaixos i menys 

materials per a la banqueta i proteccions. A més a més la zona de dragat és mes petita. 

A més el dic nord ja es prou ample per permetre la circulació de vehicles, per tant no cal 

executar cap obra al respecte. A diferència de les altres dos alternatives el dic sud es deixa tal i 

com està actualment, de manera que no s’ha d’enderrocar el morro del mateix ni ampliar 

l’ample de la explanada del dic per a permetre el pas de vehicles. 

No obstant això aquesta no ha sigut la alternativa seleccionada ja que tot i ser la 

ambientalment menys agressiva, té altres punts en contra sobretot des del punt de vista de la 

funcionalitat del port com es pot apreciar en l’annex d’anàlisi d’alternatives. 

 

Alternativa 2 

En aquest cas s’allarga el dic sud, en una direcció que segueix aproximadament les 

batimètriques (de manera que no va a buscar directament l’extrem del dic nord, sinó que 

queda més obert). Això permet executar un prolongació de més longitud que en el cas anterior 

(cosa que ens interessa des del punt de vista funcional). Per tant, aquesta alternativa requerirà 

de més calaixos (del ordre de 2 més), que la alternativa anterior, i de més volum de material 

per a la fonamentació dels mateixos (banqueta i protecció de la banqueta). A més la superfície 

generada a la explanada serà més gran cosa que comportarà més volum dels materials 

necessaris per a l’execució dels ferms, entre ells les mescles bituminoses. 

S’haurà d’enderrocar el morro del actual dic sud per tal de adossar-hi la nova infraestructura, i 

per permetre el pas de vehicles i autocars s’haurà d’ampliar la alineació del dic perpendicular a 

terra uns 5 metres, cosa que suposa un volum extra de materials i residus respecte la 

alternativa 1. 

Com en el cas anterior, a més s’amplia el moll de pescadors un ample de 5 metres, per 

permetre l’atracada a embarcacions esportives a la banda del moll que dona a la bocana. 

Aquesta ha sigut la alternativa guanyadora, per ser la segona millor opció des del punt de vista 

ambiental i la més funcional, o vist d’una altra manera, per ser la opció ambientalment més 

favorable que compleix els mínims de funcionalitat necessaris per a la consecució de la solució 

plantejada. 

 

Alternativa 3 

Aquesta alternativa es anàloga a la anterior, per la nova alineació del dic sud que s’executarà 

amb els calaixos seguirà una alineació en perpendicular a terra, de manera que tot el dic formi 

una sola alineació (tant el tram antic com el nou). A part de tot lo que s’ha descrit en l’apartat 

anterior al descriure la alternativa 2, referent a la ampliació del tram antic per al pas de 
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vehicles, nombre de calaixos etc. Aquesta alternativa té alguns punts febles extra des del punt 

de vista ambiental. 

En primer lloc, la alineació que es segueix en aquesta alternativa ens porta a executar el 

fondeig dels dics a majors profunditats, cosa que implica major volum de material per a la 

construcció de la banqueta i les proteccions de la mateixa. 

En segon lloc, la nova obra sobresurt força de la geometria del port actual de manera que 

tindrà força afectació a la hidrodinàmica marítima de la zona. 

Aquesta alternativa (tot i també ser una mica més cara) satisfà més o menys en el mateix grau 

de magnitud les exigències funcionals del projecte. Tanmateix, queda descartada en favor de la 

alternativa 2, entre altres raons, per ser pitjor des del punt de vista ambiental. 

 

3.2. Exigències previsibles de la solució adoptada. 
 

Com s’ha vist en l’apartat anterior la alternativa que s’ha desenvolupat en aquest projecte ha 

sigut la alternativa 2. Aquesta presenta les següents exigències des del punt de vist de sòl 

utilitzat i recursos naturals: 

• Sòl utilitzat: el present projecte no contempla l’ús o ocupació de sòl que no pertanyi 

actualment al port de Roses 

• Mirall d’aigua: el port projectat segueix la geometria del port actual ampliant la alineació 

de “morro” del dic sud. Per tant la superfície d’aigua ocupada pel port es mantindrà 

pràcticament idèntica. Això sí, amb el nou projecte aquestes aigües estaran millor 

abrigades. 

• Recursos naturals durant la obra 

• Calaixos de formigó (un total de 8) 

• Escullera suficient per a la execució de 230 metres de banqueta de 2.5 metres 

de potència, i la seva protecció corresponent 

• Formigó submergit per a ampliar 5 metres tant el dic sud com el moll de 

pescadors (amb el corresponent consum d’àrid i ciment) 

• Formigó per als blocs BARA que conformen la coronació de les obres. 

• Armadures d’acer per als calaixos i els blocs BARA 

• Elements necessaris per a les instal·lacions de serveis 

• Recursos durant la explotació 

• Un cop executada l’obra el nou port consumirà més energia elèctrica i més 

volum d’aigua. 

• Es generaran més residus. 

• S’incrementarà el trànsit nàutic de la zona, i el tamany de les embarcacions 

que conformen aquest trànsit. 
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4. Avaluació d’Impactes 
 

Les categories d’avaluació dels diferents impactes són les marcades per la legislació vigent: 

Positiu: Impactes la valoració és positiva i resulten beneficiosos des del punt de vista 

ambiental. S'assumeix que serà sempre compatible 

Compatible: Aquell en què la recuperació és immediata després del cessament de l'activitat 

encara que necessiti de pràctiques protectores o correctores. 

Moderat: Aquell en que la recuperació necessita pràctiques protectores o correctores, i en el 

qual la consecució de les condicions ambientals inicials requereix cert temps. 

Sever: Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l'adequació de mesures 

protectores o correctores, i en el qual, tot i aquestes mesures, la recuperació necessita d’un 

període de temps llarg. 

Crític: Aquell en que la magnitud és superior al llindar acceptable. Amb el que es produeix una 

pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possible recuperació, fins 

i tot amb l'adopció de mesures protectores o correctores. 

 

4.1. Impactes associats a la obra 
 

·Impacte sobre la qualitat de l'aire 

En fase de construcció es produirà una afecció local sobre la qualitat atmosfèrica, derivada de 

les emissions gasoses i pols generades pel trànsit i operació de la maquinària de treball. En fase 

d'explotació es recuperarà aquesta qualitat. Per tant es tracta d’una afectació compatible. 

·Impacte sobre la qualitat sonora del medi 

En fase de construcció es produirà una afecció sobre la qualitat sonora derivada del trànsit i 

operació de la maquinària de treball. En fase d'explotació es recuperarà parcialment aquesta 

qualitat. Novament es tracta d’una afectació compatible. 

·Impactes sobre la qualitat de l'aigua de mar 

En fase de construcció es pot donar un impacte directe sobre la qualitat de l'aigua al voltant de 

la zona d'actuació, per la resuspensió de sediments fins durant les operacions de adequació de 
calats, incrementant el nivell de terbolesa de l'aigua. Es tracta d’un impacte de caràcter 

compatible. 
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·Impacte sobre la flora i fauna marines 

Les ampliacions suposaran un increment d'ocupació de fons marí amb possible afeccions sobre 
la flora i la fauna. La ocupació del fins marí tindrà caràcter permanent, de manera que és un 

impacte crític. No obstant això les actuacions es realitzaran en àrees sense comunitats d'alt 

valor ecològic o amb nivell de protecció. 

A mes les activitats de dragatge que enterboleixen les aigües produeixen també una afectació 

compatible/moderada a la fauna i plora marines. 

·Impacte sobre la pesca 

Les ampliacions suposaran un increment d'ocupació de fons marí amb possible afeccions sobre 

la flora i la fauna. Les actuacions es realitzaran en àrees sense comunitats d'alt valor ecològic o 

amb nivell de protecció. Des del punt de vista de la pesca l’impacte derivat de les obres té 

caràcter compatible-moderat. 

·Generació de residus 

Són els típics de manteniment i eventual reparació de les màquines, ja que no es preveu un 
increment significatiu en el volum de residus generats durant els dragatges (el volum de 

material dragat es molt baix). També es generaran residus durant l’enderroc del actual morrot 

del dic sud i la destrucció de les parets dels calaixos per a la introducció de blocs BARA. Amb 

una gestió adequada dels citats residus aquest impacte tindrà caràcter compatible 

·Consum de recursos 

Consum de gran tonatge d’àrids naturals per a la construcció del nou dic i els molls interiors 

que s’han d’extreure del medi natural. Els recursos consumits en les canteres quedaran de 

forma permanent en la obra, però les canteres d’explotació d’àrid ja tenen programes per a la 

recuperació dels espais explotats. Per tant estem davant d’una afectació severa. 

·Dinàmica litoral 

Les actuacions previstes no modifiquen significativament l'actual configuració de punts de 

difracció que afecten a la platja situada a ponent ni arriben a majors profunditats, raó per la 

qual no són esperables canvis significatius en la morfo dinàmica d'aquesta platja. Per tant 

podem concloure que no hi ha afectacions a tenir en compte des de la òptica de la dinàmica 

litoral. 

·Paisatge 

L’impacte paisatgístic de la obra no és gaire significatiu donat que segueix la geometria que ja 

s’intueix en el port actual. La cota de coronació del dic no obstant augmentarà lleugerament, i 

la longitud del mateix significativament. Es tracta d’un impacte crític, ja que la obra romandrà 

amb aquest aspecte com a mínim tota la seva vida útil. 
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·Medi cultural 

No es produeix cap afectació al patrimoni històric 

 

·Medi socioeconòmic 

Com qualsevol actuació d’aquest tipus, les obre projectades generen incertesa i riscos tant en 

la fase de construcció com en la d’explotació que són percebudes per l’entorn socioeconòmic. 

La significança d’aquest tipus d’afectacions es molt variable e incerta. 

 

5. Mesures de correcció i prevenció d’impactes 
 

En aquest apartat s'estableixen una sèrie de mesures preventives, correctores i mesures de 

seguiment per tal de minimitzar els impactes ambientals que, segons la valoració anterior, 

poden produir en el seu desenvolupament les actuacions proposades pel Projecte. 

Tanmateix, cal assenyalar que part dels impactes generats per aquestes actuacions poden 

reduir-se en gran mesura amb un disseny adequat de les accions a nivell de projecte, des del 

punt de vista mediambiental, i pel seguiment d'unes mesures de precaució i cures mínimes 

durant la fase d'obres. 

En tot cas, depenent de la categoria de l'impacte les mesures correctores variaran des de les 

simples recomanacions tècniques per al desenvolupament de l'actuació fins a la necessitat de 

redactar anàlisis ambientals específics que puguin determinar mesures més completes i 

eficaces a una escala adequada. 

Aquest apartat, per tant, té com a objectiu indicar les mesures previstes per evitar, reduir, 

eliminar o compensar els efectes ambientals negatius significatius que es puguin ocasionar 

arran de les actuacions previstes per al projecte. S'han distingit dos tipus de mesures a 

executar: 

• Mesures protectores: Aquelles que s'apliquen amb caràcter preventiu per evitar un 

possible impacte ambiental. 

• Mesures correctores: Les que tenen com a objectiu reduir o minimitzar un impacte 

previst. 

Les mesures protectores o correctores estan dirigides a aconseguir algun dels següents 

aspectes: 

• Suprimir o eliminar l'alteració que pugui produir una actuació. 

• Reduir o atenuar els efectes ambientals negatius, limitant la intensitat de l'acció que 

els provoca. 
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• Compensar l'impacte, si és possible amb mesures de restauració o actuacions de la 

mateixa naturalesa, i l'efecte contrari al de l'acció empresa. 

• Incrementar els efectes positius. 

 

5.1. El medi físic 
 

·Qualitat de l'aire: 

Es proposa com a mesures correctores les següents accions: 

- Reg periòdic dels camins i pistes d'accés a les zones d'obres, així com en totes aquelles àrees 

en què es produeixi trànsit o moviment de maquinària pesada. 

- Els vials d'accés a les zones on es produeixin moviments de terres i que hagin de tenir 

caràcter definitiu, es construiran sobre una base granular i se'ls donarà un reg asfàltic per 

evitar la formació de pols per la circulació dels vehicles. 

- Per la recollida de materials susceptibles de produir emissions de pols o partícules, es 

buscaran o s'habilitaran zones o llocs on el vent no vagi a produir una dispersió important dels 

mateixos i se'ls realitzaran regs per evitar la generació excessiva de partícules, mai abans sense 

que passin cinc dies després de produir una precipitació. 

- Els transports de materials susceptibles de produir emissions de pols o partícules que 

s'efectuen a la zona, s'han de fer en camions amb caixa tancada o proveïts d'un tendal o lona 

de protecció, des de la zona de recollida fins a la zona d'abocament o dipòsit . 

- S'ha de portar un manteniment i control estricte de l'estat de la maquinària i els camions de 

manera que compleixin els límits d'emissió fixats en la legislació vigent. 

- Pla de control de la seguretat i higiene en l'àmbit de les obres per evitar cremes de residus, 

fums innecessaris, etc. 

- Es mantindrà net de qualsevol tipus de residu l'àrea portuària i el seu entorn, incloent les vies 

d'accés a la zona d'obra. 

·Confort sonor: 

Encara que es tracta d'un impacte reduït i temporal, inherent a qualsevol projecte com el que 

es presenta, és recomanable plantejar una sèrie de mesures correctores com les següents. 

- Durant l'execució de les obres es respectaran els horaris de treball per garantir el descans 

dels veïns de les urbanitzacions o zones residencials confrontants. En tot cas, aquells treballs 

que generin soroll es realitzaran seguint les directrius de la normativa reguladora de la 

protecció contra la contaminació acústica catalana. 
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- S'ha de prestar especial atenció al manteniment correcte de la superfície dels vials utilitzant, 

en la mesura del possible un paviment que redueixi l'emissió de soroll en els punts que es 

consideri necessari. 

- Manteniment i control de l'estat dels vehicles i maquinària que treballi en el projecte, 

limitant el treball d'aquelles màquines que superin el nivell de 85 dB (A) mesurats a una 

distància de 5 m. 

- Durant la fase de funcionament s'evitarà la generació de sorolls no associats al normal 

funcionament de l'activitat portuària, respectant els horaris establerts per la legislació per al 

control de sorolls a Catalunya. 

·Fons marí: 

Per minimitzar en la mesura dels possibles dels impactes pel dragatge es prendran les següents 

mesures: 

- S'utilitzaran en la mesura del possible, operacions de dragatge on es perdin el mínim de fins, 

evitant la variació de les granulometries dels sediments de les zones limítrofes, així com 

l'augment excessiu del material en suspensió a la columna d'aigua . 

- Es disposarà de barreres o cortines per evitar l’excés d’enterboliment que es col·locaran de 

manera estratègica per impedir en la mesura del possible, la migració dels sòlids en suspensió 

cap a les zones exteriors de la dàrsena. 

- Es caracteritzaran els sediments mitjançant els anàlisis especificats en les Recomanacions per 

a la Gestió del Material de Dragatge en els Ports Espanyols, evitant l'abocament al mar de 

sediments contaminats. 

- Els equips de dragatge hauran d'acreditar haver realitzat les preceptives inspeccions 

tècniques que garanteixin que no generen fuites que puguin contaminar el fons marí per 

pèrdues d'algun tipus de material contaminant. 

·Qualitat fisicoquímica de les aigües: 

Per reduir l'impacte sobre aquest element ambiental, s'estableix com a mesura preventiva la 

de controlar al màxim els aplecs i emmagatzematges de materials de construcció i restes 

d'obres, així com els possibles vessaments dels motors de la maquinària pesada a la fase 

d'obra per evitar alterar i / o contaminar les aigües pluvials que puguin produir-se, en 

conseqüència acabarien contaminant l'aigua marina. 

- Durant l'execució d'obres, caldrà vigilar la provisió de materials o residus que siguin 

susceptibles de patir arrossegaments que puguin afectar de manera negativa a l'entorn. 

D'aquesta manera, aquests materials o residus s'hauran d'emmagatzemar o apilar en zones 

protegides que minimitzin aquests arrossegaments. 

- Es controlaran i evitaran els possibles vessaments dels motors de la maquinària pesada que 

estigui desenvolupant els seus treballs en l'obra, per tal d'evitar alterar i / o contaminar els 

arrossegaments d'aigües pluvials. En cas de produir algun episodi de contaminació no 
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controlat, s'haurà d'actuar de manera immediata procedint a la seva neteja o eliminant la capa 

superficial de la zona afectada, i procedint posteriorment a eliminar a través d'un gestor 

autoritzat. 

·Vegetació marina: 

Per tal de minimitzar els impactes negatius sobre els alguers de Posidònia oceànica es 

disposarà de les següents mesures correctores: 

- Es disposarà de barreres o cortines contra l’enterboliment que es col·locaran de manera 

estratègica per impedir en la mesura del possible, la migració dels sòlids en suspensió cap a les 

zones exteriors del port. 

- Es realitzarà la globalització de les zones amb praderies de Posidònia properes a l'àrea 

d'influència, a les quals se li realitzarà un seguiment comprovant la quantitat d’aterrament 

patit en aquestes zones. 

- S'evitarà en la mesura del possible la neteja de fins a la zona del dragatge augmentant la 

terbolesa en les aigües  que confronten la zona de treball. 

·Fauna marina: 

Per minimitzar els impactes en la fauna marina s'aplicaran les mateixes mesures que s'han 

proposat per als impactes generats sobre el fons marí i sobre la vegetació marina .. 

·Paisatge: 

Per reduir els impactes sobre el paisatge es proposen les següents mesures preventives i 

correctores: 

- Es mantindran els residus generats pel port en la fase d'obra en una zona delimitada. 

- Disseny dels vials d'accés de manera que es conjugui una distribució de l'espai adequada amb 

un màxim d'enjardinament. 

- S'utilitzaran en la mesura del possible lluminàries de baixa intensitat i de feix concentrat, 

evitant l'ús de lluminàries de tipus globus. 

- Es reduirà la intensitat d'il·luminació de l'enllumenat en horaris nocturn sempre que sigui 

possible, evitant en la mesura del possible la il·luminació del fons marí per la llum artificial. 

- S'ha recomanat el disseny de les diferents instal·lacions del port esportiu i edificis de manera 

que s'aconsegueixi el màxim aprofitament de la llum natural. 

 

5.2. Medi cultural 
 

Encara que no es produeix cap afecció al patrimoni històric, però encara amb això, es realitzarà 

un seguiment en les operacions de dragatge amb la finalitat de controlar la possible aparició 
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de restes o objectes d'interès arqueològic o cultural, garantint la conservació i protecció de 

tots aquells restes que en el procés de dragatge poguessin aparèixer. 

 

5.3. Medi socioeconòmic-incertesa i riscos 
 

Com qualsevol obra en la seva fase de construcció i la seva posterior fase d'explotació genera 

un increment de les incerteses i regs. Com a mesures preventives i correctores s'han establert 

les següents: 

Residus sòlids urbans: 

Que fa a la gestió de residus, s'ha de respectar en tot moment el que estableix la normativa 

vigent en matèria de residus de Catalunya. 

Aigües residuals: 

Les aigües residuals generades en la fase de funcionament seran conduïdes a l'estació 

depuradora corresponent. 

Incertesa i risc: 

Es redactarà i complirà el preceptiu projecte de seguretat i higiene. 

Serà obligatòria la correcta senyalització dels accessos i zones de trànsit de camions i 

maquinària per evitar el risc d'accidents. 

 

6. Programa de Vigilància Ambiental 
 

A continuació es presenta el programa de vigilància ambiental, que té per objecte establir un 

sistema que garanteixi el compliment de les indicacions i mesures protectores i correctores 

contingudes en l'estudi d'impacte ambiental i les que, arribat el moment, inclogui la declaració 

d'impacte ambiental. 

L'abast del programa de vigilància ambiental (PVA) s’ha de considerar com indicatiu i respon 

únicament al contingut de l'estudi d'impacte ambiental. Es tracta de disposar d'una direcció 

ambiental que assessori a la direcció d'obra i que tingui com a funció vigilar el correcte 

compliment del que determinen el conjunt de documents ambientals que són d'aplicació. Tot 

això queda concretat en els següents objectius: 

• Constituir un element de garantia per al compliment de les condicions incloses en els 

antecedents de referència 

• Definir tots aquells elements addicionals que contribueixin a minimitzar els impactes 
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• Establir procediments de mesura, mostreig i anàlisi que permetin la caracterització 

ambiental i seguiment de la zona d'influència del projecte, tant en estat 

preoperacional (mesures d'estat zero), com durant el procés d'implantació i les obres 

per tal de comprovar que la qualitat del sistema (vectors físics, químics i bionòmics) no 

experimenten alteracions significatives en la seva qualitat. 

• Mesurar el grau d'ajust entre els impactes que suposadament produirà l'actuació 

segons l'anàlisi prospectiu realitzat en l'estudi d'impacte amb els efectes que realment 

es produiran en el medi. 

• Elaborar els documents de caràcter ambiental per al seguiment de l'obra. 

• Finalment, el programa de vigilància ambiental possibilitarà reaccions oportunes 

enfront d'impactes inesperats que puguin sorgir durant les obres, sobretot en 

variables de difícil predicció. 

S'elaboraran els informes mensuals sobre el seguiment de l'obra i s'ajustaran de forma 

aproximada i sempre en funció de les característiques i avanç de l'obra al següent esquema: 

1. Presentació de l'informe 

2. Gestió dels excedents de materials 

3. Accessos i ocupacions temporals 

4. Gestió dels préstecs 

5. Gestió dels residus d'obra 

6. Tractament i abocament d'efluents 

7. Gestió de les terres vegetals 

8. Evolució qualitat paràmetres ambientals 

9. Seguiment hàbitats 

10. Altres aspectes ambientals 

11. Reportatge fotogràfic 

 

Annexos: 

- Resultats analítics 

- Llistat de mesures físiques 

Plànols: 

Enfocat a disposar d'informació clara i concisa que permeti l'avaluació del: 

• Estat de l'obra en el període objecte de l'informe. Descripció de les accions amb 

repercussions ambientals. 

• Estat de l'aplicació de les mesures correctores. 

• Eficàcia de les mesures correctores. 

• Incidències ambientals. Decisions preses davant l'aparició d'impactes no previstos. 
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Figura 3. Calendari d’actuacions en fase d’execució de les obres projectades 

 

Abans d’entrar a enumerar els aspectes a considerar en el programa de vigilància ambiental, 

derivats de la execució d’aquest projecte de remodelació del port de Roses, cal dir que durant 

el procediment d'obtenció de llicències o permisos municipals, els titulars o responsables de 

les obres hauran d'incloure en els seus projectes els continguts establerts en la proposta de 

mesures correctores d'aquest estudi i totes les indicacions incloses en la Declaració d'Impacte 

Ambiental que emeti la Conselleria de Territori i Habitatge, així com el compromís de 

presentar un informe anual sobre el compliment d'aquest programa de vigilància. 

 

6.1. Aspectes ambientals a considerar: 
 

A continuació i seguint els continguts de la proposta de mesures preventives i correctores, 

passem a tractar cada un dels aspectes ambientals que cal considerar en el programa de 

vigilància a curt termini, entrant a descriure els mètodes de control i possibles indicadors de 

mesurament de cada un d'ells: 
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·Qualitat de l'aire i soroll: 

Els promotors del projecte i, si escau l'Ajuntament, hauran d'establir, prèviament al 

desenvolupament de les actuacions, les zones que es puguin veure afectades per la generació 

de pols i partícules, localitzant-hi un punt de seguiment de la deposició de pols sobre la 

vegetació o altre substrat que es consideri. Un cop iniciades les obres es realitzaran revisions 

quinzenals de la deposició de pols en la localització establerta pel promotor, emetent un 

informe mensual tant sobre la producció de pols a les obres, així com dels problemes que 

hagin pogut produir. 

Possibles indicadors: 

• Grau de superfície de la vegetació adjacent afectada per les deposicions de pols. 

• Concentració de pols i partícules en suspensió en l'aire. 

Si en el seguiment d'aquests indicadors es detectés, a través de l'informe mensual, un 

augment considerable de la pols i les partícules en suspensió a la zona, es passarà a 

incrementar el pla de regs per minimitzar aquest impacte o, si s'escau, es procedirà a un 

tractament provisional del paviment de la zona crítica que produeix el mateix. 

S'imposa la realització de diverses mesures de soroll ambiental en l'àrea portuària en obres i 

en el seu entorn per tal de fer una valoració i predicció dels nivells de soroll associats a 

l'execució del projecte. 

La instrumentació a utilitzar en els mesuraments seran sonòmetres integradors i programari 

adequat per a la recopilació de mesuraments. Els sonòmetres hauran de complir amb les 

normes UNE establertes per les funcions PEAK, FAST, SLOW i Leq. La metodologia de treball 

tindrà una zonificació de l'entorn de l'estudi i els mesuraments en les diferents estacions que 

permetran valorar els nivells de soroll produïts, segons la legislació aplicable a Catalunya, 

introduint en cas d'incompliment les mesures correctores necessàries. Aquest control s'ha 

d'ajustar al període d'execució de les obres. 

S'haurà de controlar que la maquinària que s'utilitzi compleix amb totes les reglamentacions 

legals, permisos i revisions, per tal d'evitar que equips o màquines en mal estat puguin produir 

episodis de contaminació no desitjats i que són fàcilment controlables si els equips i màquines 

porten un manteniment correcte i reglat. D'aquesta manera es controlarà la generació de pols, 

fums, sorolls i vibracions. Això s'ha de fer, al inici de l'obra, i s’haurà de mantindre un control 

mensual, a través de la revisió de tota la documentació legal que ha d'estar localitzable en 

cada un dels vehicles que participen en l'obra. 

La Direcció d'Obra es mantindrà en contacte amb l'Ajuntament amb la finalitat de tenir en 

consideració les possibles queixes que per sorolls es puguin produir durant el transcurs de les 

obres en els sectors residencials confrontants amb la nova obra, perquè en el cas de existir 

queixes justificades i fonamentades, plantejar les mesures correctores que s'estimen més 

oportunes. 
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Possible indicador: 

• Nombre de queixes / denúncies rebudes a l'Ajuntament. 

• Valors numèrics obtinguts a partir dels mesuraments, sent els límits d'immissió dels 

indicats en la legislació en matèria de sorolls. 

 

·Qualitat fisicoquímica de l'aigua: 

S'avaluaran els efectes dels treballs de dragatge, esculleres, abocaments, farcits amb àrids i en 

general de les obres que puguin tenir afeccions sobre les aigües marines de l'entorn. La 

valoració es realitza mitjançant diferents campanyes de mostreig d'aigües en estacions 

significatives (mostreig en mitja columna d'aigua). Addicionalment es realitzaran mesuraments 

in situ de paràmetres fisicoquímics. Els punts de mostreig es posicionaran amb GPS fent-los 

coincidir amb els punts utilitzats per a la caracterització inicial de les aigües circumdants a la 

zona del projecte. 

Els paràmetres a determinar en laboratori mitjançant mostreig d'aigües són: 

• Sòlids en suspensió. 

• Nutrients (nitrats, nitrits, fòsfor total). 

• Hidrocarburs. 

• Olis i greixos. 

• Coliformes totals, fecals, estreptococs fecals. 

• Concentració de Clorofil·la a i Clorofil·la Total. 

Es realitzaran mesuraments durant la fase d'obra in situ en diversos punts a la zona 

d'influència del projecte els següents paràmetres: 

• Oxigen dissolt. 

• pH. 

• Temperatura. 

• Conductivitat. 

• Salinitat. 

L'inspector ambiental, mentre duri l'obra, haurà de realitzar un seguiment periòdic de la xarxa 

de drenatge d'aigües pluvials, de manera que es puguin detectar possibles problemes en la 

esmentada xarxa, i que es puguin solucionar abans de la finalització de les obres. Per realitzar 

aquest seguiment, el promotor haurà de realitzar un informe en què es concreti l'estat de la 

xarxa, el seu funcionament i especialment en episodis de pluges. A més, en els punts on es 

puguin produir abocaments directes a llits o al mar, s'estudiarà la conveniència o necessitat de 

realitzar un control periòdic de la qualitat de les aigües abocades. 

Possibles indicadors: 

• Variació excessiva dels valors establerts com a situació preoperacional. 

• Grau d'entollament a la zona d'obra després d'episodis de fortes pluges. 
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• Funcionament de la xarxa de drenatge dissenyada en el projecte. 

• Qualitat de l'aigua abocada a la llera o al mar en períodes de pluja. 

• Nombre de vessaments o acumulacions de substàncies contaminants procedents dels 

motors, maquinària ... 

 

·Vegetació i fauna 

L'inspector controlarà que l'abalisament de les zones amb Posidònia oceànica romangui en el 

seu lloc evitant en la mesura del possible les afeccions a aquestes comunitats. 

Es durà per part de l'inspector mediambiental un control sobre la fauna i flora marines, amb 

una periodicitat semestral. Si apareixen greus afeccions es procediria a implantar mesures 

correctores per pal·liar en la mesura del possible les accions generadores d'aquests impactes. 

Possibles indicadors: 

• Nombre d'espècies vegetals autòctones introduïdes. 

• Grau de cobertura de les zones verdes noves i existents. 

• Índex de aterrament a les zones de praderia de Posidònia oceànica seleccionades. 

• Densitat de feixos de Posidònia oceànica a les zones de praderia seleccionades. 

• Densitat i biodiversitat d'espècies faunístiques en els sectors seleccionats. 

 

·Fons marí 

Control de la qualitat dels sediments, per a aquelles obres que suposin alteració dels fons 

sedimentaris per dragatges es realitzarà una valoració d'un acord a les «Recomanacions per a 

la gestió del material dragatge en els ports espanyols» del CEDEX i altres (1994). El dragatge es 

normalitzarà segons l'àrea afectada i el volum a dragar es normalitzarà amb els següents 

paràmetres: 

• Granulometria (corba granulomètrica,% fins, D50). 

• Metalls pesants (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ar, Ni). 

• Matèria orgànica. 

• PCB. 

En funció dels resultats de l'anàlisi d'aquests paràmetres, la Direcció de l'Obra determinarà la 

tipologia de gestió dels materials dragats i la seva disposició a cadascun dels emplaçaments 

d'acord amb la normativa CEDEX. Les classificacions del material de dragatge es realitzaran 

d'acord amb el punt 12 de les RGMD del CEDEX anteriorment citades. Per tant s'han de 

realitzar les següents analítiques: 

Etapa I 

• Granulometria. 

• Concentració de sòlids. 
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• Carboni orgànic total. 

• Indicadors de contaminació fecal (en zones pròximes a col · lectors). 

Etapa II 

Grup A 

• 1 Hg. 

• 2 Cd 

• 3 Pb. 

• 4 Cu. 

• 5 Zn. 

• 6 Ni. 

• 7 Cr 

• Σ 7PCB. 

Grup B 

• Subgrup B1: En el cas que tres metalls del grup A superin el límit d'Acció 1 cal analitzar 

més l'arsènic. Si el contingut mitjà de matèria orgànica supera el 10%, s'han d'analitzar 

altres PCB, AOX i olis. 

• Subgrup B2: S'ha suposat només l'anàlisi d'hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH) en 

tractar de materials propis d'instal · lacions portuàries. 

 

Possibles indicadors: 

• Valors de l'analítica corresponents a les prescripcions estipulades en les recomanacions 

del CEDEX. 

·Qualitat del paisatge: 

L'inspector mediambiental s'encarregarà de revisar que durant la fase d'obra es confinin a lloc 

adequat tots els residus procedint a la seva retirada per un gestor autoritzat, mantenint en la 

mesura del possible la zona lliure de cúmuls evitant la dispersió dels mateixos per la zona en 

obres. 

·Riscos i medi socioeconòmic: 

Es realitzarà un seguiment dels plans de seguretat i higiene corresponents al projecte de 

construcció, en el qual es farà constar el nombre d'accidents de treball i accidents de caràcter 

ambiental detectats durant l'execució de les obres (abocaments líquids, abocaments d'inerts o 

altres residus, etc.) 

S'haurà de realitzar un seguiment de la producció de residus sòlids urbans i residus de caràcter 

especial, així com un seguiment de la correcta gestió dels mateixos. 

S'haurà implantar com a mesura preventiva el sistema de gestió mediambiental ISO 14.001. 
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Si en les revisions de compliment del programa de vigilància ambiental, es detectés alguna 

anomalia que afecta de manera negativa a l'entorn i al medi ambient, es desviï de manera 

important dels impactes previstos en aquesta avaluació d'impacte ambiental, l'Ajuntament 

procedirà a prendre les mesures que consideri oportunes per reconduir les actuacions cap a 

paràmetres ambientalment sostenibles. En cas que no siguin de la seva competència el 

Consistori posarà els fets en coneixement de les administracions competents en matèria 

ambiental, bé autonòmica o bé nacional. 

Com a conclusió, un cop analitzats els efectes i impactes ambientals derivats de l'execució del 

projecte de construcció d'un moll de creuers al Port de Roses, i sempre que es respectin les 

indicacions establertes en la proposta de mesures correctores i preventives i que disposa al 

programa de vigilància ambiental, l'equip redactor estima que l'impacte ambiental global del 

projecte és compatible des d'un punt de vista mediambiental. 

 

6.2. Responsabilitats 
 

La Direcció General de Ports, Aeroports i Costes, com a Autoritat Promotora, és la responsable 

de realitzar el seguiment dels efectes sobre el medi ambient que comporta l’aplicació del Pla 

de Ports. 

La Direcció General de Ports, Aeroports i Costes nomenarà un director ambiental del Pla de 
Ports, encarregat de les tasques de seguiment ambiental, i comunicarà el seu nom a l’òrgan 

ambiental. La figura del director ambiental s’estableix com a garantia de treball periòdic al llarg 

del desenvolupament del Pla de Ports per analitzar i comprovar que la seva execució es realitzi 

en el termes ambientals, qualitatius i quantitatius pertinents. 

 

7. Conclusions 
 

Com a conclusió, un cop analitzats els efectes i impactes ambientals derivats de l'execució del 

projecte de remodelació del Port de Roses, i sempre que es respectin les indicacions 

establertes en la proposta de mesures correctores i preventives i que allò que es disposa al 

programa de vigilància ambiental, el projectista estima que l'impacte ambiental global del 

projecte és compatible des d'un punt de vista mediambiental. 
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1. Introducció 
 

En aquest annex es pretén determinar la durada de les obres per a la construcció del projecte 

de remodelació del port de Roses, tot fent una descripció del procés constructiu. 

La seqüència de treballs que es planteja pretén reduir al mínim possible el temps necessari per 

a l'execució de les obres i aconseguir una ràpida posada en servei del Port. 

Per a la realització de la planificació de l'obra, es parteix de les principals tasques a realitzar, 

compostes per diverses unitats d'obra a executar. Es tenen en compte les composicions 

d'equips de maquinària que es consideren idonis per a l'execució de les diferents unitats 

d'obra. D'acord amb les característiques de les màquines, s'han deduït els rendiments en 

condicions reals de treball, de manera que s'ha pogut estimar la durada de les tasques. 

Finalment, tenint en compte les hores d'utilització anual de les màquines, es consideren per a 

cada equip un determinat nombre de dies d'utilització al mes. Amb aquestes consideracions, i 

tenint en compte les relacions de precedència existents entre les diferents activitats, s'ha 

elaborat un diagrama de barres que reflecteix la distribució temporal de les tasques. 

Es fa constar que el programa de les obres és de caràcter indicatiu, ja que hi ha circumstàncies 

que faran necessària la seva modificació en el seu moment oportú, com és la data d'iniciació 

de les obres, ja que dins de l'obligada seqüència en què han de desenvolupar les mateixes, cal 

efectuar determinades unitats dins de determinats períodes de temps, com és el cas de 

l'execució i posada en obra de mescles bituminoses en calent. Es desconeix la data d'inici de 

l'obra i per tant tampoc s’ha pogut aplicar la consideració de les condicions meteorològiques 

adverses mitjançant els corresponents coeficients, ni els dies festius. 

 

2. Relació d’activitats bàsiques 
 

- ACTIVITAT 1: Replanteig, instal·lacions inicials i mobilització de l'equip necessari 

- ACTIVITAT 2: Retirada escullera morrot actual / Activitats enderroc morrot actual 

- ACTIVITAT 3: Dragatge 

- ACTIVITAT 4: Construcció del dic vertical i dels molls interiors 

- ACTIVITAT 5: Instal·lació defenses i xarxes de serveis 

- ACTIVITAT 6: Execució de la explanada i ferms 

- ACTIVITAT 7: Acabats 

- ACTIVITAT 8: Control de qualitat 
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- ACTIVITAT 9: Seguretat i salut 

 

3. Descripció de les activitats i durada prevista 
 

• Activitat 1 Replanteig i transport de maquinària pesada 

La primera fase consistirà en la realització del replanteig per part de l'equip de topografia, així 

com l'aprovisionament de la maquinària necessària durant la construcció i els acopis de 

material. 

Aquestes activitats es superposaran i tindran una durada aproximada d'un mes. A continuació, 

es podrà començar l'obra pròpiament dita. 

• Activitat 2. Retirada escullera del morrot actual / Activitats enderroc morrot actual 

Es procedirà a la retirada bloc a bloc mitjançant grua de la totalitat de la escullera que 

conforma l’actual morrot, així com de tot el material que hi hagi sota d’aquesta i que no formi 

part de la estructura principal del dic de recer actual. Aquesta escullera es conservarà per a la 

seva reutilització un cop acabat el gruix de les obres de remodelació. A més s’enderrocarà la 

tanca de la zona de drassanes adjacent al dic sud. 

S’estima en 15-20 dies la durada d’aquesta activitat. 

 

• Activitat 3. dragatge 

El volum de dragatge a realitzar és de entre 50000 i 60000 m3. La duració de la activitat s’ha 

calculat utilitzant draga de pala, per la seva versatilitat davant de gairebé qualsevol tipus de 

material. Aquesta té un rendiment d’uns 15000 m
3
 setmanals d’extracció. Tanmateix, 

d'aquests 15000 m3, el 20% del volum extret són pèrdues i el 80% restant és la part útil. El 

temps total de l'activitat de dragatge s'estima en 4-5 setmanes. Aquesta activitat tindrà lloc 

després de la retirada d’escullera. 

 

• Activitat 4. Construcció del dic vertical i dels molls interiors 

Un cop realitzat el dragatge del terreny natural es procedeix a la construcció del dic vertical i 

dels molls interiors ja que aquestes dues activitats es poden realitzar en paral·lel. 

A continuació s’analitza cadascuna de les activitats implicades en la execució del nou tram de 

dic d’abric sud i les ampliacions del moll de pescadors i de la alineació perpendicular a terra de 

l’actual dic sud: 
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a. Col·locació de la banqueta de fonamentació 

En primer lloc, es col·loca el nucli de la banqueta. El nucli, homogeni d’escullera de 100-200 Kg, 

haurà de complir estrictament les condicions del Plec del Projecte pel que fa a les 

característiques fisicoquímiques del material, granulometria i geometria .. 

Estimarem que en 2 hores es col·loquen 800m3 de banqueta, de manera que 1 cicle = 2h = 

Vol800m3. 

• Vbanqueta dic = 25400 m3 

• Vbanqueta moll = 4900 m3 

• Vbanqueta total = 30300 m3 

El temps total estimat per aquesta activitat és de una setmana a mig mes. 

 

b. Enrasament de la banqueta de fonamentació 

L'activitat de enrasament es farà temporalment molt junta a les activitats posteriors de 

fondeig de calaixos (en el cas del nou tram de dic) i a la execució del formigó submergit (en el 

cas dels molls interiors i la ampliació del tram de dic sud perpendicular a la línia de terra), i es 

solaparan les dues activitats a mesura que la primera d'elles avança: 

S'estima que s’enrasaran 2m3 per hora per al dic i de 6m3 dia per als molls ja que no 

requereixen de la mateixa precisió. 

• V enrasament dic = 1655 m3 

• V enrasament moll = 800 m3 

• V enrasament total = 2380m3 

El temps estimat per aquesta activitat és de 2 mesos i mig per al nou dic i de 1 mes i 10 dies 

per a les ampliacions de 5 metres del moll de pescadors i la alineació perpendicular a terra del 

antic dic d’abric. 

 

c. Fabricació i transport dels calaixos 

Donades les característiques batimètriques del port de Roses, no tenim calats suficients a les 

dàrsenes interiors del port per al emmagatzemament de calaixos a la espera de ser fondejats. 

Per aquesta raó queda desaconsellada també la construcció dels calaixos in-situ.  

Per tant els calaixos s’hauran de construir en altres ports amb millors condicions per realitzar 

la activitat i hauran de ser transportats a la obra via marítima amb remolcadors. Aquesta 

activitat haurà de començar de tal manera que els primers calaixos arribin a la obra en el 
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moment que les activitats d’enrasament estan prou avançades per al fondeig dels mateixos i 

així successivament. 

El temps de construcció d’un calaix és aproximadament de 1 a la setmana, i el temps de 

transport a la obra dependrà de la localització del caixoner (que alhora dependrà de les 

disponibilitats dels diferents ports candidats a acollir-lo). 

S’han d’executar un total de 8 caixons de 22.05 metres de màniga, 33.1 metres d’eslora i 17 

metres de puntal, per tant el temps total de construcció serà de 8 setmanes, és a dir, dos 

mesos. 

 

d. Fondeig dels calaixos. 

El fondeig és l'operació per donar suport al calaix sobre la banqueta de fonamentació amb la 

precisió requerida pel Projecte i es realitza inundant de manera controlada les cel·les mentre 

es manté el calaix a la superfície. El fondeig es farà per "tall": un grup enrasa la superfície de la 

banqueta i quan tingui la superfície enrasada i llesta per posar el calaix, un altre grup fondeja 

el mateix. 

 

e. Mantell protecció banqueta i blocs de guarda. 

S’executaran questes elements immediatament desprès del fondeig dels calaixos, per evitar 

socavaments a la banqueta. S’estima la col·locació del mantell de protecció en una setmana, i 

la col·locació dels bolcs de guarda en 20 dies 

f. Execució del formigó submergit a les ampliacions interiors. 

La execució de formigó submergit amb la supervisió de submarinista i formigó procedent de 

planta formigonadora pot arribar a rendiments de 80-100 metres cúbics per jornada (jornades 

de 10 a 11 hores). S’executarà l’encofrat i el bombeig del formigó a mesura que vagi quedant 

enrasada la superfície de la banqueta, per tant aquesta activitat es realitza simultàniament a la 

d’enrasament amb un cert decalatge. 

Tenim un volum total de formigó submergit de 4963 (aprox.5000) metres cúbics per tant 

aquesta activitat tindrà una durada aproxima de 50 jornades, 22 per la ampliació del dic sud i 

27 per a l’ampliació del moll de pescadors. 

 

g. Demolició de zona superior de parets exteriors dels calaixos. Reblert de calaixos. Tap de 

formigó. 

Previ a la col·locació de blocs BARA a la zona del dic, cal realitzar el treball de demolició de les 

parets externes del calaix de formigó de manera que puguin instal·lar-se els blocs BARA. Un 

cop acabada aquesta feina de demolició es procedirà al reblert de les cel·les amb material 
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granular i finalment es taparan aquestes amb una capa de formigó (formigó submergit en el 

cas de les cel·les que quedaran submergides en els laterals. 

S’estima que es tarden 3 dies en executar el reblert d’un calaix. Per tant s’estima en total de 4 

dies per calaix el conjunt d’activitats de demolició de parets, reblert i tap de formigó. 

Com que tenim 8 calaixos, aquesta activitat ocuparà aproximadament 32 jornades. 

h. Col·locació dels blocs BARA 

La fabricació dels blocs BARA es realitzarà in-situ i es guardaran els mateixos a la zona de acopi 

de material. Es fabricaran amb la antelació necessària perquè arribat el moment de col·locar-

los a la obra es pugui satisfer el rendiment de la grua sense que aquesta estigui parada. 

Suposant un rendiment de col·locació de blocs de 30 blocs al dia obtenim: 

Col·locació de blocs a la ampliació de la alineació de terra del dic sud: 6 dies 

Col·locació de blocs a la ampliació del moll de pescadors: 10 dies 

Col·locació de blocs a la nova alineació de dic: 25 dies 

i. Mur de coronació 

S’estima un rendiments d’execució del mur que corona els calaixos de 7m al dia donat que les 

juntes per evitar el retranqueig es deixaran cada 7 metres. 

Es disposaran 198 metres de mur a la zona central de la nova alineació de dic per separar 

activitats i 100 metres de mur de coronació al extrem de mar del dic en aquelles zones on no 

es disposi de mur central. 

Per tant un total de 298 metres de mur impliquen aproximadament 43 jornades de treball. 

 

• Activitat 5. Instal·lació de les defenses, xarxes i serveis 

La instal·lació dels elements de defensa, es farà per trams, estant aquesta activitat lligada a la 

prèvia finalització de l'activitat 4. 

Es projecten les xarxes de serveis de sanejament, d'abastament d'aigua potable d'electricitat i 

enllumenat. Aquestes xarxes s'han predimensionat en els respectius annexos perquè el 

pressupost de l'obra sigui més acurat, però han de ser objecte d'un projecte a part. 

El desenvolupament del conjunt d'aquesta activitat es preveu que s'estengui al llarg de 1.5-2 

mesos. 

 

• Activitat 6. Ferms i paviments 

S'ha projectat diferents tipus de paviments, en funció de la utilitat de cada superfície 
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- Paviment per a vianants: consta de lloses de formigó de 20x20 cm i 3,5 cm de gruix 

col·locades sobre una capa fina de morter i amb una base de formigó magre. 

- Paviment de mescla bituminosa per a la zona de circulació. 

- Paviment per a zones d’estacionament, també de lloses de formigó. 

- Paviment de formigó armat per a les zones d’operació i varada dels molls 

Tots aquests paviments queden definits en el pla corresponent i en les seccions i perfils del 

port. S’estima que la durada de l’activitat d’execució de la explanada i els ferms és de 1.5 

mesos 

• Activitat 7. acabats 

Consisteix en la retirada de totes les instal · lacions constructives, així com del material, de la 

senyalització temporal, de la reixa exterior, etc. La neteja del conjunt dels terrenys afectats pel 

procés constructiu s'estendrà durant 1 mes. 

 

• Activitat 8. Control de qualitat 

Aquesta activitat s'estendrà al llarg de tota l'obra. 

 

• Activitat 9. Seguretat i salut 

Aquesta activitat, les mesures són objecte d'un estudi en profunditat en l'Estudi de Seguretat i 

Salut, s'estendrà al llarg de tota l'obra. 

 

4. Seqüència d’activitats i durada prevista 
 

A continuació es mostra un resum de les durades de les activitats bàsiques descrites 

anteriorment i el diagrama d barres corresponent a la seqüència i durada d’activitats: 

ACTIVITAT DENOMINACIÓ DURADA (jornades lab.) 

1 Replanteig 30 

2 Retirada escullera 30 

3 Dragatge 37 

4 Execució dic i molls  215 

5 Defenses i xarxes de serveis 50 

6 Explanada i ferms 45 

7 Acabats 30 

8 Control de qualitat 437 

9 Seguretat i Salut 437 

Taula 1. Estimació de la durada de les diferents activitats bàsiques 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Projecte de remodelació del Port de 

Roses

437 días jue 10/01/13 vie 12/09/14

2 Replanteig i Instal·lacions inicials 30 días jue 10/01/13 mié 20/02/13

3 Enderrocs i retirada escullera 30 días jue 21/02/13 mié 03/04/13 2

4 Dragatge 37 días jue 04/04/13 vie 24/05/13 3

5 Execucio de dic i molls 182 días lun 27/05/13 mar 04/02/14 4

6 Banqueta de fonamentacio 15 días lun 27/05/13 vie 14/06/13 4

7 Enràs banqueta 115 días lun 17/06/13 vie 22/11/13 6

8 Enràs en ampliacions interiors 40 días lun 30/09/13 vie 22/11/13 9

9 Enràs en nova alineació dic 

abric

75 días lun 17/06/13 vie 27/09/13 6

10 Fabricació i transport de calaixos 80 días lun 17/06/13 vie 04/10/13 11FF

11 Fondeig dels calaixos 75 días lun 24/06/13 vie 04/10/13 9CC+5 días

12 Mantell proteccio banqueta i 

bloc guarda

20 días lun 07/10/13 vie 01/11/13 11

13 Demolició parets/Reblert 

calaixos

32 días lun 04/11/13 mar 17/12/13 12

14 Execució Formigó submergit 49 días lun 07/10/13 jue 12/12/13 8CC+5 días

15 F. Submergit ampliacío dic sud 22 días lun 07/10/13 mar 05/11/13 8CC+5 días

16 F. submergit moll pescadors 27 días mié 06/11/13 jue 12/12/13 15

17 Blocs BARA 41 días mar 10/12/13 mar 04/02/14 15

18 Blocs Bara en ampliació dic 

sud

6 días mar 10/12/13 mar 17/12/13 15

19 Blocs Bara ampliació moll 

Pescadors

10 días mié 22/01/14 mar 04/02/14 16;20

20 Blocs Bara nova alineació dic 25 días mié 18/12/13 mar 21/01/14 13;18

21 Mur coronació nou dic abric 43 días mié 22/01/14 vie 21/03/14 20

22 Instal·lació de defeses xarxes i 

serveis

50 días lun 24/03/14 vie 30/05/14 21

23 Ferms i Pavimets 45 días lun 02/06/14 vie 01/08/14 22

24 Acabats 30 días lun 04/08/14 vie 12/09/14 23

25 Control de qualitat 437 días jue 10/01/13 vie 12/09/14 2CC

26 Seguretat i Salut 437 días jue 10/01/13 vie 12/09/14 2CC

tri 1, 2013 tri 2, 2013 tri 3, 2013 tri 4, 2013 tri 1, 2014 tri 2, 2014 tri 3, 2014 tri 4, 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Atraso
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1. Introducció 
 

Un cop es coneix el pressupost total de l'obra, cal dur a terme un estudi de viabilitat 

econòmica-financera per calcular la rendibilitat del port. Com a procediment habitual, hi ha un 

període de concessió en què el Port el gestiona una empresa privada. Passat aquest temps, la 

concessió finalitza i el port passa a ser propietat de l'administració pública. Es considera un 

període de concessió de 30 anys, que comptabilitza des del inici de les obres. 

 

2. Model Explotació 
 

Es crearà un organisme específic que controli i gestioni la complexitat de les obres, el seu 

finançament i l'explotació posterior: el promotor. Partint de la base que l'objectiu principal és 

que el Port es construeixi el més ràpidament possible amb la màxima qualitat, cal integrar en 

l'organització i gestió del Port a promotors que tinguin experiència amb aquest tipus 

d'instal·lacions. 

El model de gestió habitual i usat en aquest annex és el següent: l'organisme promotor es 

responsabilitza del Projecte, de la construcció i de les inversions infraestructurals. Aquest 

promotor ofereix tots els serveis i equipaments portuaris en cessió d'ús a agents i empreses 

privades perquè l'explotin durant el període de concessió. Aquesta cessió suposa uns forts 

ingressos al inici i una quota mensual o anual reduïda al llarg de tot el període de concessió. 

Un cop acabat el període de concessió, l'organisme promotor només controlarà i gestionarà les 

infraestructures i els espais públics, fins al final del període de concessió, en el qual el Port 

passarà a mans de Ports de Generalitat. 

 

3. Ingressos 
 

3.1. Estimació d’ingressos 
 

Ja s'ha explicat que el model d'explotació previst és el de cessió dels serveis, activitats i 

equipaments especialitzats en cada sector. Per tant, l'organisme promotor del Port només 

gestionarà els espais, serveis públics i el amarratge dels creuers. Els ingressos anuals obtinguts 

comptabilitzaran a partir del primer any d'explotació . 

Les valoracions dels ingressos que rebrà l'empresa a causa de les cessions d'ús i l'explotació 

són els que es mostren a continuació: 
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Ingressos directes generats per l'atracament de creuers 

Els ingressos generats pels creuers que atraquen o fan escala al port es comptabilitzen tal com 

mostra la taula a continuació, estimant un nombre mitjà de creuers l'any de 22 i un nombre 

mitjà de passatgers per creuer de 1200 (és el 100% del tràfic de creuers que té el port de 

Palamós). 

 

Nombre mig de 
passatgers 

 

Nombre mig de 
creuers/any 

 

Ingrés per 
passatger i 

creuer   

 

Ingrés total 

 

1200 
 

22 
 

12€ 
 

316.800 € 
Taula 1. Ingressos anuals per la explotació de l’amarratge. 

 

Ingressos generats pels passatgers dels creuers que desembarquen al port 

 

Nombre mig de 
passatgers 

 

Nombre mig de 
creuers/any 

 

Ingrés per 
passatger i 

creuer   

 

Ingrés total 

 

1200 
 

22 
 

60€ 
 

1.584.000 € 
Taula 2. Ingressos generats pels passatgers al port. 

 

Ingressos generats per la tripulació dels creuers 

L'estudi del mercat de creuers que opera a la Mediterrània ens permet estimar el nombre 

mitjà de personal de tripulació en 300 per creuer. 

 

Nombre mig de 
passatgers 

 

Nombre mig de 
creuers/any 

 

Ingrés per 
passatger i 

creuer   

 

Ingrés total 

 

1200 
 

22 
 

25€ 
 

165.000 € 
Taula 3. Ingressos generats per la tripulació de creuers al port 

 

Ingressos generats per l’explotació dels amarratges per a iots de gran eslora 

Les tarifes s’han extret dels preus que estableix actualment el Port Fòrum per a aquest mateix 

tipus d’embarcacions (veure apartat de justificació del valor dels ingressos).  

 

Nombre/tipus 
embarcacions 

 

Preu mig/dia 
 

Nombre de dies   
 

Ingrés total 
anual al 100% 

ocupació  
 

20 (eslora 40m) 
 

335€ 
 

92 
 

616.400€ 
16 (eslora 60m) 375€ 

 

92 
 

846.400€ 
Taula 4. Ingressos explotació places per a iots de gran eslora 
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Novament es considerarà que el 100% d’ocupació correspon a tenir les places ocupades tots 

els dies de la temporada d’estiu, si bé també es poden explotar la dàrsena durant altres 

estacions. 

 

Ingressos generats per l’explotació dels amarratges esportius convencionals 

Els amarradors de la zona esportiva es destinen a cobrir els pics de demanda de la temporada 

d’estiu per a embarcacions de fins a 20 metres d’eslora. Per tant es considerarà 100% 

d’ocupació si les places estan llogades durant els 92 dies de temporada estiuenca. Tenint en 

compte les tarifes actuals del port de Roses i les del port Fòrum: 

 

Nombre 
embarcacions 

 

Preu mig/dia 
 

Nombre de dies   
 

Ingrés total 
anual al 100% 

ocupació  
 

52 
 

75€ 
 

92 
 

349.232€ 
Taula 5. Ingressos explotació places extra per a embarcacions esportives convencionals 

 

Aparcament 

Es disposa d’un total de 132 places d’aparcament de les quals s’estima que un mínim del 50% 

de les mateixes pot ser de pagament, amb un preu mig de 12€/dia. 

 

3.2. Justificació del valor de les estimacions 
 

A continuació es mostra el conjunt de dades que han possibilitat realitzar les estimacions dels 

ingressos realitzades en l’apartat anterior: 

 

Figura 1. Evolució de passatgers i escales de creuers port de Palamós 1999-2009  
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Figura 2. Ingressos directes generats per la indústria del creuer al port de Palamós. Font: Policy Research 
Corporation. Commissioned by: European Comission Directorate-General Maritime Affairs and Fisheries. 

 

 

Figura 3. Tarifes amarratges a Port Fòrum (2013). No inclouen IVA ni subministrament elèctric i d’aigua. 

 

4. Despeses 
 

Les despeses comprenen la inversió inicial i les despeses d'explotació. 

La inversió a realitzar comprèn construcció de les instal·lacions. Per obtenir el pressupost 

d'execució per contracte, s'han considerat unes despeses generals del 13% i un benefici 

industrial del 6%. En tot això se li afegeix l'IVA (21%). com és habitual, es considera que 

l'empresa concessionària recorre a un finançament extern per poder dur a terme la inversió. 

Així doncs, la despesa d'inversió es transforma amb un despesa de finançament anual. Se 

suposa que el finançament extern consisteix en un crèdit amb l'import total de la inversió, al 

3% TAE a tornar en 25 anys. 

La Taula 6 mostra les quotes anuals a pagar durant els primers 25 anys de concessió. 
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ANY DEUTE INTERÈS CAPITAL QUOTA CRÈDIT 

1 18648151.08 559444.53 745926.04 1305370.58 

2 17902225.04 537066.75 745926.04 1282992.79 

3 17156298.99 514688.97 745926.04 1260615.01 

4 16410372.95 492311.19 745926.04 1238237.23 

5 15664446.91 469933.41 745926.04 1215859.45 

6 14918520.86 447555.63 745926.04 1193481.67 

7 14172594.82 425177.84 745926.04 1171103.89 

8 13426668.78 402800.06 745926.04 1148726.11 

9 12680742.73 380422.28 745926.04 1126348.33 

10 11934816.69 358044.50 745926.04 1103970.54 

11 11188890.65 335666.72 745926.04 1081592.76 

12 10442964.60 313288.94 745926.04 1059214.98 

13 9697038.56 290911.16 745926.04 1036837.20 

14 8951112.52 268533.38 745926.04 1014459.42 

15 8205186.48 246155.59 745926.04 992081.64 

16 7459260.43 223777.81 745926.04 969703.86 

17 6713334.39 201400.03 745926.04 947326.07 

18 5967408.35 179022.25 745926.04 924948.29 

19 5221482.30 156644.47 745926.04 902570.51 

20 4475556.26 134266.69 745926.04 880192.73 

21 3729630.22 111888.91 745926.04 857814.95 

22 2983704.17 89511.13 745926.04 835437.17 

23 2237778.13 67133.34 745926.04 813059.39 

24 1491852.09 44755.56 745926.04 790681.61 

25 745926.04 22377.78 745926.04 768303.82 
Taula 6. Quotes de finançament a 25 anys al 3% TAE 

 

D'altra banda, hi ha una sèrie de costos i despeses que es generen fruit de l'activitat del Port, 

que són responsabilitat de l'organisme promotor que té la concessió del port. Aquests costos, 

si no es diu el contrari, computen des del primer dia d'explotació al 100%. Aquests costos són 

els costos d'explotació i es mostren a continuació: 

 

Personal 

Es considera un salari mitjà anual de 24.000 € / any. A la Taula 7 es mostra l'estimació de 

personal necessari per al funcionament de les instal·lacions del Port de Roses. El seu cost 

associat es mostra a la Taula 8. 
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Tipus de personal Nº en temporada d’estiu Nº resta del any 

Gerent 1 1 
Administratiu 2 1 

Guàrdies 6 2 
Personal de 

neteja/manteniment 
12 4 

Taula 7. Personal necessari per al funcionament del port 

Número Salari Anual Despesa anual 

Estiu Resta any 
21 8 24.000€ 318.000€/any 

Taula 8. Despesa d’explotació derivada dels salaris dels treballadors. 

 

Conservació i consums 

La conservació dels espais públics es considera un 1% de les despeses totals de la inversió i el 

consum de llum i aigua en un 0,5%. 

 

Assegurances. 

És recomanable assegurar la nova zona portuària amb una pòlissa general, amb independència 

de les assegurances que pugui fer cada agent de cada sector / activitat de cessió. S'avalua com 

el 0,2% de la inversió realitzada. 

 

Imprevistos. 

Es considera una partida del valor de 0,3% de la inversió total en concepte d'imprevistos. 

 

5. Anàlisi econòmic-financer 
 

5.1. Introducció 
 

L'anàlisi econòmica - financera es basa en la confrontació dels conjunts d'ingressos i despeses 

durant el període de 2 anys d’obres i 25 anys de vida útil del projecte (27 anys en total) i té 

l'objectiu d'avaluar la viabilitat econòmica de projecte. 

Per al càlcul de tots els indicadors s’ha tingut en compte un creixement del valor dels ingressos 

i de les despeses d’explotació del 3% anual (IPC). 
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5.2. Indicadors 
 

Per realitzar l’anàlisi econòmic financer es procedirà al càlcul del cash flow del projecte durant 

la seva vida útil per controlar la vessant financera del mateix sota els supòsits descrits en 

apartats anteriors. D’altra banda es procedirà al càlcul dels següents indicadors des de la 

òptica de l’anàlisi purament econòmic (és a dir analitzant el rendiment del projecte per sí 

mateix, independentment de la forma de finançament del mateix: 

■ VAN (Valor Actual Net) 

Indica el valor actual dels fluxos generats al final del període d’estudi (27 anys), donada una 

determinada taxa de descompte. Es correspon a l'augment de la riquesa generada després de 

recuperar la inversió. En general es considera adequat tirar un projecte endavant si VAN> 0. Es 

calcula com: 

 

on Qn representa els fluxos de caixa, A és el valor d'inversió inicial, N és el nombre d’any del 

projecte d’inversió ,i “i” la taxa de descompte, que es pot aproximar a partir de càlculs de cost 

del capital. Es considera una taxa de descompte del 30%. 

■ TIR (Taxa Interna de Retorn) 

És la taxa de descompte que fa que el VAN del projecte sigui igual a zero. Un projecte es 

considera acceptable si el TIR és superior a la taxa de descompte (considerada un 30%). En 

general, aquest indicador porta a la mateixa conclusió que el VAN, ja que si el VAN és positiu 

implica que el TIR és superior a la taxa, i a la inversa. 

■ PRI (Període de Recuperació de la Inversió) 

Aquest paràmetre té més en compte el risc i la incertesa del projecte i expressa el potencial 

d'un projecte per a la recuperació de la inversió. El PRI es deriva del balanç acumulatiu de totes 

les despeses i ingressos (cash-flow). El PRI és el nombre d'anys fins que els beneficis 

d’explotació actualitzats cobreixen la quantitat gastada en la inversió inicial. Cal tenir en 

compte que, per a projectes públics, el PRI acceptable és més gran que en el cas de projectes 

comercials. 

 

5.3. Escenaris considerats 
 

Donat que un anàlisi d’aquestes característiques  porta associat una incertesa de futur, s’ha 

realitzat la valoració econòmica-financera del projecte mitjançant el càlcul dels indicadors 

descrits en l’apartat anterior per a 4 escenaris diferents de futur. Aquests escenaris 
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contemplen 4 graus possibles d’èxit de la explotació de la infraestructura i s’han ordenat de 

més optimista a més pessimista: 

Escenari 1 

- Tràfic de creuers de com a mínim el 75% del tràfic actual de Palamós. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius de gran eslora del 75% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius convencionals del 75% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana de places d’aparcament de pagament del 75% durant l’estiu i 

del 20% la resta de l’any. 

 

Escenari 2 

- Tràfic de creuers de com a mínim el 50% del tràfic actual de Palamós. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius de gran eslora del 50% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius convencionals del 50% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana de places d’aparcament de pagament del 50% durant l’estiu i 

del 20% la resta de l’any. 

 

Escenari 3 

- Tràfic de creuers de com a mínim el 50% del tràfic actual de Palamós. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius de gran eslora del 25% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius convencionals del 50% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana de places d’aparcament de pagament del 50% durant l’estiu i 

del 20% la resta de l’any. 

 

Escenari 4 

- Tràfic de creuers de com a mínim el 35% del tràfic actual de Palamós. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius de gran eslora del 25% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana d’amarradors esportius convencionals del 50% durant l’estiu. 

- Taxa d’ocupació mitjana de places d’aparcament de pagament del 50% durant l’estiu i 

del 15% la resta de l’any. 
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5.4. Valoració 
 

Escenari 1 

 

Any 
DESPESES 

FINANÇAMENT 
DESPESES 

EXPLOTACIÓ 
INGRESOS 

EXPLOTACIÓ 
RESULTAT 

ACUTALITZAT 

RESULTAT 
ACTUALITZAT 
ACUMULAT 

0 1305370.6 0.0 0.0 -1305370.6 -1305370.6 

1 1282992.8 0.0 0.0 -1245624.1 -2550994.6 

2 1260615.0 679626.3 3158930.3 1148731.2 -1402263.4 

3 1238237.2 700015.1 3253698.2 1203819.3 -198444.1 

4 1215859.5 721015.6 3351309.2 1256706.4 1058262.3 

5 1193481.7 742646.1 3451848.5 1307474.0 2365736.3 

6 1171103.9 764925.4 3555403.9 1356200.7 3721937.0 

7 1148726.1 787873.2 3662066.0 1402962.3 5124899.4 

8 1126348.3 811509.4 3771928.0 1447832.0 6572731.4 

9 1103970.5 835854.7 3885085.8 1490880.3 8063611.7 

10 1081592.8 860930.3 4001638.4 1532175.2 9595786.9 

11 1059215.0 886758.2 4121687.6 1571782.3 11167569.2 

12 1036837.2 913361.0 4245338.2 1609765.0 12777334.3 

13 1014459.4 940761.8 4372698.3 1646184.3 14423518.5 

14 992081.6 968984.7 4503879.3 1681099.0 16104617.5 

15 969703.9 998054.2 4638995.7 1714565.8 17819183.3 

16 947326.1 1027995.8 4778165.5 1746639.5 19565822.8 

17 924948.3 1058835.7 4921510.5 1777372.9 21343195.6 

18 902570.5 1090600.8 5069155.8 1806816.7 23150012.4 

19 880192.7 1123318.8 5221230.5 1835020.2 24985032.5 

20 857814.9 1157018.4 5377867.4 1862030.4 26847063.0 

21 835437.2 1191728.9 5539203.4 1887893.1 28734956.1 

22 813059.4 1227480.8 5705379.5 1912652.2 30647608.3 

23 790681.6 1264305.2 5876540.9 1936349.9 32583958.3 

24 768303.8 1302234.4 6052837.2 1959027.2 34542985.5 

25 0 1341301.4 6234422.3 2336981.8 36879967.3 

26 0 1381540.4 6421454.9 2336981.8 39216949.0 

Taula 9. Cash flow de l’escenari de futur 1 

 

I el resultat de càlcul dels indicadors es el següent: 

- VAN = 39.776.393,58€ 

- TIR = 13.70% 

- PRI = 10 anys 
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Escenari 2 

 

Any 
DESPESES 

FINANÇAMENT 
DESPESES 

EXPLOTACIÓ 
INGRESOS 

EXPLOTACIÓ 
RESULTAT 

ACUTALITZAT 

RESULTAT 
ACTUALITZAT 
ACUMULAT 

0 1305370.6 0.0 0.0 -1305370.6 -1305370.6 

1 1282992.8 0.0 0.0 -1245624.1 -2550994.6 

2 1260615.0 679626.3 2111107.0 161057.2 -2389937.4 

3 1238237.2 700015.1 2174440.2 216145.3 -2173792.1 

4 1215859.5 721015.6 2239673.4 269032.4 -1904759.7 

5 1193481.7 742646.1 2306863.6 319800.0 -1584959.7 

6 1171103.9 764925.4 2376069.5 368526.7 -1216433.0 

7 1148726.1 787873.2 2447351.6 415288.3 -801144.6 

8 1126348.3 811509.4 2520772.1 460158.0 -340986.6 

9 1103970.5 835854.7 2596395.3 503206.3 162219.7 

10 1081592.8 860930.3 2674287.2 544501.2 706720.9 

11 1059215.0 886758.2 2754515.8 584108.3 1290829.2 

12 1036837.2 913361.0 2837151.2 622091.0 1912920.3 

13 1014459.4 940761.8 2922265.8 658510.3 2571430.5 

14 992081.6 968984.7 3009933.8 693425.0 3264855.5 

15 969703.9 998054.2 3100231.8 726891.8 3991747.3 

16 947326.1 1027995.8 3193238.7 758965.5 4750712.8 

17 924948.3 1058835.7 3289035.9 789698.9 5540411.6 

18 902570.5 1090600.8 3387707.0 819142.7 6359554.4 

19 880192.7 1123318.8 3489338.2 847346.2 7206900.5 

20 857814.9 1157018.4 3594018.3 874356.4 8081257.0 

21 835437.2 1191728.9 3701838.9 900219.1 8981476.1 

22 813059.4 1227480.8 3812894.0 924978.2 9906454.3 

23 790681.6 1264305.2 3927280.8 948675.9 10855130.3 

24 768303.8 1302234.4 4045099.3 971353.2 11826483.5 

25 0 1341301.4 4166452.3 1349307.8 13175791.3 

26 0 1381540.4 4291445.8 1349307.8 14525099.0 

Taula 10. Cash-flow Escenari 2. 

 

I el resultat de càlcul dels indicadors es el següent: 

- VAN = 15.084.543,05€ 

- TIR = 7.88% 

- PRI = 15 anys 

 

 

 



ANNEX 13. Estudi Econòmic-Financer PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

13 
 

Escenari 3 

 

Any 
DESPESES 

FINANÇAMENT 
DESPESES 

EXPLOTACIÓ 
INGRESOS 

EXPLOTACIÓ 
RESULTAT 

ACUTALITZAT 

RESULTAT 
ACTUALITZAT 
ACUMULAT 

0 1305370.6 0.0 0.0 -1305370.6 -1305370.6 

1 1282992.8 0.0 0.0 -1245624.1 -2550994.6 

2 1260615.0 679626.3 1624220.8 -297879.7 -2848874.3 

3 1238237.2 700015.1 1672947.4 -242791.6 -3091665.9 

4 1215859.5 721015.6 1723135.8 -189904.5 -3281570.4 

5 1193481.7 742646.1 1774829.9 -139136.9 -3420707.4 

6 1171103.9 764925.4 1828074.8 -90410.2 -3511117.6 

7 1148726.1 787873.2 1882917.1 -43648.6 -3554766.1 

8 1126348.3 811509.4 1939404.6 1221.1 -3553545.0 

9 1103970.5 835854.7 1997586.7 44269.4 -3509275.7 

10 1081592.8 860930.3 2057514.3 85564.3 -3423711.4 

11 1059215.0 886758.2 2119239.7 125171.4 -3298540.0 

12 1036837.2 913361.0 2182816.9 163154.1 -3135385.8 

13 1014459.4 940761.8 2248301.4 199573.4 -2935812.5 

14 992081.6 968984.7 2315750.5 234488.0 -2701324.4 

15 969703.9 998054.2 2385223.0 267954.9 -2433369.6 

16 947326.1 1027995.8 2456779.7 300028.6 -2133341.0 

17 924948.3 1058835.7 2530483.1 330761.9 -1802579.1 

18 902570.5 1090600.8 2606397.6 360205.8 -1442373.2 

19 880192.7 1123318.8 2684589.5 388409.3 -1053964.0 

20 857814.9 1157018.4 2765127.2 415419.5 -638544.5 

21 835437.2 1191728.9 2848081.0 441282.2 -197262.2 

22 813059.4 1227480.8 2933523.4 466041.3 268779.0 

23 790681.6 1264305.2 3021529.1 489739.0 758518.1 

24 768303.8 1302234.4 3112175.0 512416.3 1270934.3 

25 0 1341301.4 3205540.3 890370.9 2161305.2 

26 0 1381540.4 3301706.5 890370.9 3051676.1 

Taula 11. Cash-flow Escenari 3. 

 

I el resultat de càlcul dels indicadors es el següent: 

- VAN = 3.611.120.62€ 

- TIR = 4.34% 

- PRI = 22 anys 
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Escenari 4 

 

Any 
DESPESES 

FINANÇAMENT 
DESPESES 

EXPLOTACIÓ 
INGRESOS 

EXPLOTACIÓ 
RESULTAT 

ACUTALITZAT 

RESULTAT 
ACTUALITZAT 
ACUMULAT 

0 1305370.6 0.0 0.0 -1305370.6 -1305370.6 

1 1282992.8 0.0 0.0 -1245624.1 -2550994.6 

2 1260615.0 679626.3 1310707.6 -593395.9 -3144390.6 

3 1238237.2 700015.1 1350028.8 -538307.9 -3682698.5 

4 1215859.5 721015.6 1390529.7 -485420.8 -4168119.2 

5 1193481.7 742646.1 1432245.6 -434653.2 -4602772.4 

6 1171103.9 764925.4 1475213.0 -385926.5 -4988698.9 

7 1148726.1 787873.2 1519469.3 -339164.8 -5327863.7 

8 1126348.3 811509.4 1565053.4 -294295.2 -5622158.8 

9 1103970.5 835854.7 1612005.0 -251246.9 -5873405.7 

10 1081592.8 860930.3 1660365.2 -209952.0 -6083357.7 

11 1059215.0 886758.2 1710176.1 -170344.8 -6253702.6 

12 1036837.2 913361.0 1761481.4 -132362.1 -6386064.7 

13 1014459.4 940761.8 1814325.9 -95942.9 -6482007.6 

14 992081.6 968984.7 1868755.6 -61028.2 -6543035.8 

15 969703.9 998054.2 1924818.3 -27561.4 -6570597.2 

16 947326.1 1027995.8 1982562.8 4512.3 -6566084.9 

17 924948.3 1058835.7 2042039.7 35245.7 -6530839.2 

18 902570.5 1090600.8 2103300.9 64689.6 -6466149.7 

19 880192.7 1123318.8 2166400.0 92893.0 -6373256.7 

20 857814.9 1157018.4 2231392.0 119903.3 -6253353.4 

21 835437.2 1191728.9 2298333.7 145766.0 -6107587.4 

22 813059.4 1227480.8 2367283.7 170525.0 -5937062.4 

23 790681.6 1264305.2 2438302.2 194222.8 -5742839.7 

24 768303.8 1302234.4 2511451.3 216900.0 -5525939.6 

25 0 1341301.4 2586794.8 594854.6 -4931085.0 

26 0 1381540.4 2664398.7 594854.6 -4336230.4 

Taula 12. Cash-flow Escenari 4. 

 

I el resultat de càlcul dels indicadors es el següent: 

- VAN = -3.776.785,88€ 

- TIR = 1.39% 

- PRI = 34 anys 
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6. CONCLUSIONS 
 

A la llum dels resultats econòmics obtinguts en l’apartat anterior podem concloure que la 

inversió que suposa la realització del present projecte es rentable tant per escenaris futurs 

optimistes com per escenaris d’optimisme mitjà i baix. 

Malgrat això, hem pogut constatar com un dels escenaris (el més pessimista) dona resultats en 

els indicadors que portarien al rebuig del projecte. Per tant només si s’arriba a un escenari 

futur extrem com el que reflexa l’escenari 4 el projecte no serà rentable. 

En conclusió podem afirmar que la rendibilitat d’aquest projecte està assegurada si el tràfic de 

creuers no cau per sota del 40% del tràfic de Palamós en mitjana durant la vida útil del 

projecte (és a dir mentre arribin en mitjana entre 8 i 9 creuers per temporada o més), alhora 

que es compleixen uns mínims d’ocupació de les places esportives de l’ordre del 25%. 

També cal destacar que en el present anàlisi s’ha considerat que s’utilitzarà el nou espai 

generat exclusivament durant els mesos d’estiu, cosa que no te perquè ser certa. Si bé fora 

d’aquesta temporada els creuers que podran arribar al port en mitjana són gairebé nuls, el 

tràfic d’embarcacions esportives i de iots de gran eslora es pot prolongar durant varis mesos 

anteriors i posteriors als 3 mesos d’estiu. Tot això ajudaria a millorar la rendibilitat del projecte 

i en cas de tenir-se en compte de forma acurada s’obtindrien resultats més favorables respecte 

l’acceptació de l’execució del projecte d’inversió. 
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1. Introducció i objectiu 
 

En aquest projecte de Seguretat i Salut es recullen les mesures preventives mínimes de 

seguretat i salut aplicables a la realització de les obres objecte del projecte de remodelació del 

port de Roses. També s'inclouen les previsions i les informacions útils per a que s’efectinr en el 

seu dia, en les oportunes condicions de seguretat i salut, els possibles treballs posteriors. 

Aquest projecte s’ha redactat d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre i en el 

marc de la llei 31/1995 de 8 novembre, de Prevenció de Riscos laborals. 

En aplicació del present estudi, el Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el què 

s'analitzi, s'estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest estudi, 

en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. 

En aquest Pla s'inclouran, si són necessàries, les propostes de mesures alternatives de 

prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica i que no podran 

implicar la disminució dels nivells de protecció previstos en aquest Projecte. La valoració 

econòmica de les possibles mesures alternatives no podrà implicar disminució de l'import total 

d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD 1627/97. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Durant tota l'obra s'ha d'observar el que recull la Llei de Prevenció de Riscos Laborals sobre la 

filosofia i esperit. Això suposa un esforç per part de totes les parts implicades en l'obra, perquè 

sigui l'acció preventiva el primer instrument per evitar els riscos. 

Es tindrà en compte que les mesures organitzadores són les primeres que es duen a terme, 

després de combatre els riscos en origen, en segon lloc les proteccions col·lectives i finalment 

els equips de protecció individual. 

 

2. Descripció de l'obra 
 

2.1. Configuració de la solució adoptada 
 

La solució adoptada consisteix en una ampliació i remodelació del dic sud existent al Port de 

Roses i una ampliació del actual moll de pescadors, mitjançant un moll de formigó submergit i 

blocs BARA de 5 metres d’amplada, adossat al dic sud existent i al moll de pescadors, i un dic 

vertical de 230 metres de longitud total i 22.05 metres d’amplada, de calaixos de formigó 

armat. Aquesta construcció permetrà l'atracament de creuers de gran eslora per la part 

exterior del port , fins a un màxim de 230 metres i calat no superior als 9,5 metres. 
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Per la part interior s’aprofitarà la nova dàrsena abrigada generada per a l’atracament de iots 

de gran eslora i embarcacions esportives convencionals en els moments punta de la 

temporada alta dels estius. 

Els detalls sobre els materials de la banqueta i les dimensions de les seccions queden descrites 

en els corresponents annexos i plànols. 

 

2.2. Descripció de les obres 
 

De manera global, l'obra s'executarà seguint una sèrie de fases: 

• Fase 1: Delimitació i adequació de la zona de treball. 

• Fase 2: Retirada d’escullera, adequació del antic dic sud i dragatge general 

• Fase 3: Execució dels molls. 

• Fase 4: Execució de dic vertical 

• Fase 5: Acabats d’urbanització i pavimentació (inclou xarxes de serveis i ferms). 

 

2.3. Pressupost de l'obra 
 

El pressupost per a l'execució material de les obres previstes en el present Projecte Constructiu 

és de 12.951.004,29 €, xifra que no inclou ni IVA ni benefici industrial ni despeses generals. 

D'aquest valor 237.508,54 € és per al present Projecte de Seguretat i Salut. 

 

2.4. Termini d'execució de l'obra 
 

L'execució de l'obra està prevista, d'acord amb el que estableix la Memòria del present 

Projecte Constructiu, amb una duració d’un mínim de 20 mesos, incloent ja dies festius (un 

total de 437 jornades laborals). 

 

2.5. Nombre màxim de treballadors a l'obra 
 

Donades les característiques de l’obra i la execució de treball ens paral·lel que es descriu en 

detall en el pla d'obra del present Projecte constructiu, s'estableix que la màxima quantitat de 

treballadors que hi haurà a l'obra és de 75-100 treballadors. 
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3. RISCOS 
 

3.1. Riscos generals professionals 
 

En obres marítimes 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Caigudes d'operaris al mar. 

• Treballs de submarinisme. 

• Caigudes d'elements suspesos. 

• Sorolls. 

• Electrocució. 

• Cops amb objectes estranys i eines. 

• Cossos estranys en els ulls. 

• Arrossegament de persones per temporal. 

 

En obres de terra 

• Circulació de camions. 

• Allau de material de la cullera, pala o camió. 

• Caigudes de persones. 

• Pols. 

• Bolcades o maniobres en fals de maquinària i camions. 

• Sorolls. 

• Cremades. 

 

3.2. Riscos en diferents unitats d'obra 
 

Riscos en abocament de esculleres amb mitjans marítims 

• Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguils, draga o 

qualsevol altra embarcació. 

• Caiguda de persones a l'aigua. 

• Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 

• Riscos propis de bussos. 

• Interferències amb altres embarcacions. 

• Projeccions en descarregar sobre embarcacions des del carregador. 

• Ruptura d'amarratges d'embarcacions. 
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Riscos en càrregues de esculleres en gànguils 

• Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop del calaix 

dels camions en bascular la càrrega 

• Atropellaments del personal, per la seva col·locació en el radi d'acció dels camions 

durant les seves maniobres. 

• Descàrregues elèctriques per anomalies o males connexions del servei d'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. 

• Caiguda del tractor a l'aigua per acostar-se massa a la vora de l'escullera en les 

operacions d'espaiat en punta o per desplaçament del talús. 

• Caiguda del personal al mar per desplaçament del sòl. 

• Bolcada de camions. 

• Causes atmosfèriques desfavorables (mal estat de la mar). 

 

Riscos en abocament de esculleres amb mitjans terrestres 

• Caiguda de material sobre el personal, per situar-se en un lloc insegur prop del calaix 

dels camions en bascular la càrrega 

• Atropellaments del personal, per la seva col·locació en el radi d'acció dels camions 

durant les seves maniobres. 

• Descàrregues elèctriques per anomalies o males connexions del servei d'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. 

• Caiguda del tractor a l'aigua per acostar massa a la vora de l'escullera en les 

operacions d'espaiat en punta o per desplaçament del talús 

• Bolcada de camions. 

 

Riscos en encofrats i formigons 

• Riscos derivats de la manipulació d'encofrats. 

• Riscos derivats del formigonat amb cubilots (cops, atrapades). 

• Caigudes d'alçada. 

• Èczemes, causticitats de ciment i formigó. 

• Propis de la instal·lació de fabricació de formigó. 

• Projeccions de formigó durant l'abocament. 

• Atrapades. 

• Sorolls vibracions i cops. 

 

Riscos durant la col·locació de blocs de formigó amb mitjans terrestres 

• Caiguda de blocs des de grues o mitjans d'elevació. 
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• Caigudes a l'aigua de persones. 

• Riscos propis de bussos. 

• Interferències amb la navegació del port. 

 

Riscos durant l’execució d’obres de formigó submergit 

• Caiguda a l'aigua 

• Caiguda al mateix nivell 

• Caiguda d'Objectes 

• Abordatge d'embarcacions 

• Enfonsament d'embarcacions 

• Escora d'embarcacions 

• Soroll 

• Talls i cops 

• Sobreesforç 

• Incendi Dipòsit de combustible 

• Maneig d'Eines manuals 

• Col·lisions 

• Atropellaments 

 

Riscos de l’execució i fondeig de calaixos de formigó armat 

• Caiguda de blocs des de grues o mitjans d’elevació. 
• Caigudes a l’aigua de persones. 
• Riscos de descompressió dels bussos. 
• Risc d’intoxicació per oxigen. 
• Interferències amb la navegació del port. 
• Caiguda de maquinaria al mar. 
• Caiguda de material al mar. 
• Abocament de substàncies no desitjades al mar. 
• Bolcament del calaix. 
• Atropellament i atrapament de persones en maniobres. 
• Soroll 
• Talls i cops 
• Sobreesforç 
• Incendi en dipòsit de combustible 
• Manipulació d’eines manuals 

 

Riscos durant el dragatge amb mitjans marítims 

• Enfonsament o bolcada, durant la càrrega i en la navegació, de gànguils, draga o 

qualsevol embarcació. 

• Caiguda de persones a l'aigua. 

• Caiguda a les cobertes de les embarcacions. 
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• Riscos propis de bussos. 

• Interferències amb altres embarcacions. 

• Projeccions en descarregar sobre embarcacions des del carregador. 

• Trencament d'amarratges d'embarcacions. 

 

Riscos durant el dragatge amb mitjans terrestres 

• Circulació de camions. 

• Allau de material de la cullera, pala o camió. 

• Caigudes de persones. 

• Pols. 

• Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions. 

• Sorolls. 

Riscos elèctrics 

• Contacte amb línies elèctriques. 

• En les marquesines i instal·lacions elèctriques de l'obra. 

 

Riscos dels treballs amb soldadura 

• Derivacions de les radiacions d'arc voltaic. 

• Contacte elèctric directe. 

• Contacte elèctric indirecte. 

• Inhalació de vapors despresos en la fusió d'elèctrodes. 

• Projeccions als ulls (picat del cordó de soldadura). 

 

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. 

 

Riscos d'incendis 

• En magatzems i oficines. 

• Vehicles. 

• Instal·lacions elèctriques. 

• Encofrats i aplec de fusta 
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• En dipòsits de combustible. 

 

Riscos de danys a tercers 

• Els que es deriven de la circulació de vehicles de transport per carreteres públiques. 

• Col·lisions al mar. 

• L'existència de banyistes, vaixells i curiosos en les proximitats de l'obra. 

 

4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
 

4.1. Proteccions col·lectives 
 

4.1.1. Generals 

• S'ha de preveure un senyal d'alarma. 

• S'hauran de disposar en l'obra de barques estables i manejables, i amb preferència de 

propulsió mecànica. En qualsevol cas és interessant utilitzar embarcacions 

insubmergibles 

• Aquestes barques han d'estar dotades de: 

- Bombes o altres elements per a l’evacuació d’aigua, segons el cas. 

- Destral 

- Ulleres. 

- Cordes amb cèrcols salvavides. 

- Boies. 

- Un mariner, que haurà de ser socorrista experimentat, saber nadar i 

capbussar-se, estarà assignat a cada embarcació i un operari l'ajudarà en cas 

de salvament (són necessaris sempre dos homes per realitzar un salvament). 

 

4.1.2. En treballs preliminars 

• Les zones de treball estaran netes i ordenades. 

• Els accessos estaran condicionats i senyalitzats. 

• Es delimitaran les zones de treball de bussos i homes granota. 

• Es col·locaran salvavides en llocs visibles i accessibles tant a terra com a les 

embarcacions. 

 

4.1.3. En treballs submarins 

• Quan el mar estigui malament: maror; mar de fons, o agitat, no es treballarà en el 

fons. 
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• A la superfície i en la vertical de la zona de treballs no han d'haver embarcacions que 

continguin materials que puguin afectar el fons. 

• Els bussos o homes granota baixaran en parelles. 

• En les barques auxiliars hi hauran salvavides suficients per als homes que hi treballen. 

• Si fos necessari per la profunditat d'immersió, o pel temps, a la barcassa hi haurà una 

sala de descompressió. 

• Es delimitarà degudament la zona de treball (amb boies, balises, ...). 

 

4.1.4. En plataforma i pontons 

• El personal que treballa en els artefactes flotants d'utilitzar calçat antilliscant 

• Es tindrà molt en compte l'estat de la mar i s'arribaran a suspendre els treballs en cas 

necessari. 

• Es disposarà en tot moment d'una llanxa o barca auxiliar per recollir possibles caigudes 

a l'aigua i trasllat de personal a terra. 

• Es disposarà a tots els talls de cèrcols salvavides suficients. 

• No es sobrepassarà el nombre de persones autoritzat a transportar a la barca. 

• Durant la realització de les obres hauran d'estar degudament ancorades per garantir 

l'estabilitat d'aquestes. Així mateix per evitar col·lisions amb altres embarcacions, 

haurà d'estar degudament senyalitzada la zona per on no poden circular les altres 

embarcacions. 

 

4.1.5. En obres marítimes 

• Es delimitarà degudament la zona de treball. 

• Les maniobres d'aproximació a pilons i defenses es faran amb l'ajuda de cordes. 

• Quan l'estat de la mar ho aconselli, s'han de suspendre els treballs, fonamentalment 

els que es realitzin a la vora del mar i amb l'embarcació auxiliar. 

• Durant la realització de les obres, hauran d'estar degudament ancorades per garantir 

l'estabilitat d'aquestes. Així mateix, per evitar col·lisions amb altres embarcacions, 

haurà d'estar degudament senyalitzada la zona per on no poden circular les altres 

embarcacions. 

 

4.1.6. Protecció elèctrica 

• Conductors de protecció, així com interruptors diferencials de 300 mA per força i 30 

mA per enllumenat. 

 

4.1.7. Protecció contra incendis 

• S'utilitzaran extintors homologats. 

- En els pontons, en quedar aïllats, es dotaran de 6 extintors. 

- Els equips contra incendies de les embarcacions estaran homologats per la 

Direcció General de la Marina Mercant. 
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- En els treballs en terra es disposaran els necessaris segons el tipus de treball. 

4.1.8. Soldadures 

• Vàlvules antiretorn. 

 

4.2. Proteccions individuals 
 

4.2.1. Protecció del cap i la cara 

• Cascos: per a totes les persones que participin en l'obra, inclosos visitants. 

• Ulleres contra impactes i antipols. 

• Màscara antipols. 

• Pantalla contra projecció de partícules. 

• Filtres per màscares. 

• Protectors auditius. 

 

4.2.2. Protecció del cos 

• Cinturó de seguretat, d'una classe que s'adaptarà als riscos específics de cada treball. 

• Armilla salvavides. 

• Manil de cuir. 

• Granotes o bussos: Es tindrà en compte les reposicions al llarg de l'obra. 

• Vestits d'aigua. Es preveu un aplec a l'obra. 

 

4.2.3. Protecció de les extremitats superiors 

• Guants de goma quan es treballi amb el formigó. 

• Guants de cuir i anti-tall per al maneig de materials i objectes. 

• Guants de goma o neoprè. 

• Equip de soldador. 

 

4.2.4. Protecció de les extremitats inferiors 

• Calçat de seguretat. 

• Calçat antilliscant quan s'utilitzin embarcacions. 

• Botes d'aigua. 
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4.3. Mesures a adoptar en els diferents treballs de l’obra 
 

4.3.1. En treballs de dragatge 

• La draga utilitzada en l'obra haurà d'estar perfectament condicionada mecànicament i 

haurà de disposar de tots els elements de protecció personals i col·lectius necessaris, com 

ara salvavides, botes antilliscants, extintors, barques de salvament, etc. 

• Tots els equips flotants que intervinguin en les operacions de dragatge, incloses les 

instal·lacions d'elevació, impulsió i transport dels productes de dragatge, estaran 

convenientment abalisats, per evitar col·lisions amb altres artefactes. 

• Els recintes d'abocament de productes de dragatge disposaran de conductes, drenatges, 

estanquitat a dics de contenció i totes les mesures necessàries per evitar el desbordament 

del recinte o filtracions cap a zones d'ús públic o privat que puguin constituir danys a 

tercers. 

• Els embarcacions guardaran les distàncies de seguretat necessàries per evitar 

l'aproximació perillosa a altres estructures, així com el possible descalçament de 

fonaments d'estructures pròximes, i compliran sempre amb les condicions generals de 

seguretat que indiquen les Normes OM603 i 604, pel que fa a l'estat de l'embarcació, 

senyalització i comportament. 

• Es realitzarà l'activitat només en condicions meteorològiques i d'estat de mar acceptables 

per a l'activitat. 

• Els conductors de la maquinària seran especialistes. 

 

4.3.2. Execució i fondeig de calaixos de formigó armat 

• Quan el mar estigui mogut: maror; mar de fons, o agitat, no s'haurà de treballar al fons. 

• Insonorització de les màquines productores de sorolls. 

• A la superfície i a la vertical de la zona de treballs no hi hauran embarcacions que 

continguin materials que puguin afectar el fons. 

• Està prohibida la immersió d'un sol individu. 

• A les barques auxiliars, així com al pont, hi hauran Salvavides suficients per als homes que 

hi treballen. 

• Si fos necessari per la profunditat d'immersió, o per temps, a la barcassa hi haurà una sala 

de descompressió. 

• És mantindrà un perfecte Estat d'ordre i neteja, a les barques i molls. 

• A les barques auxiliars, hi hauran salvavides suficients per als homes que hi treballen. 

• És delimitarà degudament la zona de treball (amb boies, balises, ...). 

• Els eines, tant manuals com mecàniques, seran utilitzades únicament per operaris 

coneixedors de les mateixes i dels riscos que implica la seva manipulació. 

• Els pesos de les peces a manipular seran els adequats perquè els realitzi una sola persona, 

i en cas que siguin necessàries dues o més persones, s'incorporaran elements per 

l'elevació d'aquests. La manipulacions de bidons és realitzaran sempre quan aquests 

estiguin buits, efectuant el transvasament de líquid mitjançant bombes. 

• Calçat antilliscant. 



Annex 14. Estudi  de Seguretat i Salut PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

14 
 

4.3.3. Execució de les obres de formigó submergit 

• Es col·locarà una tanca que impedeixi el pas just al límit de la diferencia d’alçades, deixant 

una zona d’accés mitjançant rampa o escala amb una pendents adequada pel trànsit de 

persones. En el cas de manejar càrregues suspeses, es dirigiran mitjançant cordes guia, 

fins a situar-les en la posició adequada a l’operació a realitzar. Quan sigui precís deixar 

arquetes obertes, es realitzarà mitjançant protecció que impedeixi caigudes. 

• S’impedirà l’accés a la zona de risc de caigudes d’elements, mitjançant la col•locació de 

tanques o elements similars. 

• Insonorització de les màquines productores d soroll 

• El subministrament de combustible a les màquines es farà mitjançant cubeta, la qual una 

vegada realitzat el mateix sortirà de la zona de l’obra. 

• S’establiran carrils de circulació totalment independents per persones y vehicles; en els 

casos en que els vehicles i les persones hagin de coincidir en una mateixa zona, mentre hi 

hagi persones es paralitzarà la circulació de vehicles o es duran a terme les activitats sota 

les precaucions necessàries. 

• Es delimitarà perfectament la zona d‘actuació de l’obra 

• Les persones que estiguin en una embarcació hauran de dur en tot moment posada 

l’armilla salvavides. 

• Es mantindrà un perfecte estat d’ordre i neteja, en especial en la zona de circulació de 

persones. 

• Les embarcacions, disposaran o bé de canoa amb rems a remolc o suspesa, fàcilment 

desmuntable, o de qualsevol altre mitjà admès per la legislació que permeti salvar a les 

persones que es trobin a bord. 

• Vigilar una correcta distribució de la càrrega a les embarcacions, a fi de garantir-ne 

l’estabilitat. 

• Per a una adequada manipulació de les peces que puguin generar riscos de talls i possibles 

cops, s’equiparà al personal amb les peces de protecció en funció del risc en qüestió. 

• Per tal d’evitar sobreesforç els pesos de les peces a manipular seran els adequats perquè 

els realitzi una sola persona, en cas de que siguin necessàries dues o més persones, 

s’incorporaran elements per l’elevació d’aquests. La manipulació de bidons es realitzarà 

sempre quan aquests estiguin buits, efectuant el trasbals de líquid mitjançant bombes. 

• Controlar els temps de treball subaquàtic dels submarinistes. 

• Calçat antilliscant. 

 

4.3.4. Transport i abocament de terres 

• El cartell d'entrada de l'obra prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra, així com hi 

haurà senyals de limitació de la velocitat. 

• Es limitaran degudament tres zones: zona d'espera, zona de maniobra i zona 

d'abocament. 

• La maquinària estarà en perfectes condicions mecàniques. 

• Es situaran boies d'abalisament, balises lluminoses i tanques per delimitar les zones de 

treball. 
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4.3.5. Encofrat i formigonat 

• Es situaran bastides de suficient alçada que evitin haver de treballar de peu sobre la 

vora dels encofrats. 

• Les eines seran adequades per a cada treball a realitzar i estaran en perfectes 

condicions. 

• Es vigilarà que en cap moment quedi cap operació dins dels encofrats quan s'iniciï el 

formigonat. 

 

4.3.6. Col·locació dels blocs BARA o escullera 

• Els cables i altres elements de suspensió de càrrega estaran en perfecte estat. 

• La maquinària d'elevació i transport dels blocs es trobarà en perfectes condicions 

mecàniques. 

 

4.3.7. Farcit d'esplanada i paviments 

• Es realitzaran regs periòdics per evitar pols. 

• La càrrega dels camions es disposarà adequadament per evitar bolcades. 

• S’assenyalaran els camins d'obra amb el sentit de circulació. 

 

4.3.8. Activitats subaquàtiques 

Es planificaran els aspectes relatius a: 

• Selecció de personal. 

• Reconeixements mèdics. 

• Hores de treball. 

• Equips d'immersió. 

• Cordes guia per a senyals i sistemes de comunicació. 

• Codi de senyals. 

• Ajudant de terra o barca. 

• Moviments de càrregues quan el bus està en immersió. 

El nombre de les operacions d'immersió s'ha incrementat com a resultat de la introducció de 

nous equips i nous mètodes de treball, que fan possible que un bussejador pugui estar sota 

l'aigua durant períodes més llargs de temps i amb major seguretat. Això, sumat al fet d'haver 

aconseguit més profunditat, ha significat que durant els últims anys, s'hagin obert noves 

possibilitats per ampliar treballs a l'interior del mar. 

Existeixen treballs a l'interior del mar que requereixen la utilització d'equips i eines especials, 

dragues de fons i equips de succió. El treball en parets verticals que es recolzen sobre el fons 

es fa sobre bastides i plataformes. 

Segons l'activitat a realitzar, el submarinista té a la seva disposició l'equip adequat, aparells de 

respiració autònoms proveïts de mescles especials de gasos i oxigen, roba de treball, aletes de 



Annex 14. Estudi  de Seguretat i Salut PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

16 
 

diverses classes, cinturó, rellotge, casc, guants, ulleres, manòmetre de descompressió, 

indicador de profunditat, etc. 

En general, seran d'obligat compliment les "Normes de seguretat per a l'exercici d'activitats 

subaquàtiques en aigües marítimes i interiors" (BOE Núm 280 de 22 de novembre de 1997, 

ordre de 14 d'octubre de 1997). 

 

4.4. Formació 
 

En ingressar a l'obra, s'informarà al personal dels riscos específics dels treballs als que seran 

assignats, així com les mesures de seguretat que hauran d'utilitzar, personal i col·lectivament. 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball al personal d'obra. 

 

4.5. Medicina preventiva i primers auxilis 
 

4.5.1. Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material específic en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball, i correspondrà a l'encarregat o al Vigilant de seguretat el 

manteniment i reposició del seu contingut que, com a mínim, serà: 

• Aigua oxigenada. 

• Alcohol 96 º. 

• Tint de iode. 

• mercurocrom. 

• Gasa estèril. 

• Amoníac. 

• Cotó hidròfil. 

• Vendes i esparadrap. 

• Antiespasmòdiques, analgèsics i tònics cardíacs d'urgència. 

• Torniquets. 

• Bosses de goma per aigua o gel. 

• Guants esterilitzats. 

• Xeringues d'un sol ús. 

• Agulles per injeccions, d'un sol ús. 

• Termòmetre clínic. 

• Pinces. 

• Tisores. 

Hi haurà un a la zona de serveis i diversos estratègicament repartits al llarg de l'obra. 
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4.5.2. Assistència als accidentats 

Es disposarà a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres 

d'Urgència, ambulàncies i taxis, per garantir un transport ràpid dels possibles accidentats, que 

hauran d'anar previstos del corresponent informe d’accident de treball. 

Així mateix, ha d'haver un ple coneixement de l'emplaçament dels diferents centres mèdics on 

s'hagi de traslladar l'accidentat per un ràpid i efectiu tractament. D'altra banda, s'ha de tenir 

especial cura en preveure les possibles afeccions que es puguin derivar dels treballs de 

busseig, de manera que, en la llista anterior hauran de figurar especialment els centres 

proveïts de sales hiperbàriques 

A més, es complementarà amb dades com la distància existent entre aquests i l'obra, així com 

l'itinerari més adequat per anar. 

En cas de greu accident en obra que requereixi el trasllat d'un malalt o lesionat a la instal·lació 

sanitària més propera es traslladarà al malalt a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de 

Girona; l 'adreça: Av França, s / n, 17007, GIRONA , tal com es mostra en el mapa: 

 

Figura 1. Localització del centre mèdic per a lesions greus. 

 

En casos d'urgència s’haurà trucar als següents números: 

• AMBULÀNCIES: 061 
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• EMERGÈNCIES: 112 

• BOMBERS: 972256772 - 085 

• MOSSOS D'ESQUADRA: 972541850 - 088 

• POLICIA LOCAL: 972153715 - 092 

• SALVAMENT I SEGURETAT MARÍTIMA: 900202202 

 

4.5.3. Reconeixement mèdic 

Tots els operaris que estiguin destinats a l'obra seran objecte d'un reconeixement mèdic previ 

a la seva incorporació efectiva, fet que serà repetit, en funció del que durin els treballs, en el 

termini d'un any. 

 

5. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 

• Senyalització i abalisament de l'obra i camins o vies limítrofes i d'accés existents. 

• Boies d'abalisament i balises lluminoses en zones de treball al mar, per delimitar la 

incursió de banyistes i embarcacions. 

• En aquelles zones de l'obra amb riscos a tercers, properes a camins, vies públiques o 

zones de pas, es realitzarà un tancament provisional. 

 

6. MESURES PREVENTIVES GENERALS 
 

• A l'hora de l'afiliació, l'empresari ha d'assegurar què el personal sàpiga nedar. 

• En tot treball amb risc de caigudes a l'aigua, tot operari ha de romandre sempre a la vista 

d'algun altre company. 

• Qualsevol intervenció que requereixi un caràcter excepcional (com ara la reparació o la 

recuperació d'un cable d'arrossegament que s'hagi trencat), ha de ser executada per un 

expert. 

• En períodes de possibles borrasques o crescudes, la vigilància s'ha de reforçar, i els mitjans 

d'auxili han de ser els adequats per a aquesta situació. 

• Ha de col·locar un nombre suficient de boies amb caps a l'abast de la dotació o prop dels 

llocs de treball que puguin presentar riscos de hidrocucions. 

• Els caps han de tenir una longitud mínima de trenta metres. 

• Tot aquest material, i qualsevol altre que pugui tenir una utilització semblant, ha d'estar 

sempre disponible per a una utilització immediata. 
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• Ha d'existir un sistema sonor d'alarma. 

• En cas de treballs nocturns, s’han d'instal·lar projectors orientables, perquè es pugui 

il·luminar la superfície de l'aigua. 

• Normes que especifiquin el comportament del personal durant l'execució dels treballs, i que 

evitin les caigudes a l'aigua per part dels treballadors. 

• Convé evitar no només que el cos pugui bascular per sobre de la protecció, sinó també que 

pugui colar per sota. Per això s'han de posar tres files de cables metàl·lics, a manera de barana. 

• L'evacuació de l'aigua ha d'estar assegurada per embornals. 

• Les zones de circulació i de treball han d'estar lliures d'obstacles susceptibles de provocar 

caigudes. 

• Les zones que s'hagin de fer antilliscants mitjançant l'aplicació d'un revestiment apropiat, 

s'hauran de mantenir constantment en bon estat a través de freqüents neteges. 

• En els mitjans flotants dotats de motors han de preveure solucions per a què les superfícies 

greixoses no constitueixin un risc de caiguda. S'han de prendre precaucions especials en cas de 

neu o gel. 

• Quan no sigui fàcil el pas entre terra i l'artefacte flotant, aquest últim ha d'estar unit a la riba 

mitjançant una passarel·la sòlida, dotada de baranes. 

• Les comunicacions entre terra i les embarcacions atracades o ancorades a alta mar han 

d'estar assegurades a través de llanxes sòlides i ben equipades. 

• S’han d'envoltar els límits de la zona perillosa. En cas que no sigui possible, la zona s’haurà de 

delimitar mitjançant cartells, banderilles o qualsevol altre mitjà apropiat de senyalització. 

• Cada un dels mitjans o cada conjunt de mitjans flotants (remolcs, pontons, dragues, gànguils, 

etc.), Han de tenir: 

- Ja sigui una canoa amb dos rems, a remolc o suspesa per serviroles i de manera que pugui 

llançar ràpidament a l'aigua. 

- Ja sigui un flotador (de poliestirè expandit, per exemple) disposa igualment de manera 

que es pugui llançar a l'aigua amb promptitud. 

• La capacitat de la canoa, o les característiques del flotador, ha de permetre el salvament de 

la totalitat del personal que es trobi normalment a bord, en cas d'avaria o de sinistre capaç de 

provocar un ràpid enfonsament de l'artefacte flotant. 

• En cas que la protecció col·lectiva del personal no es pugui garantir d'una manera 

satisfactòria, s'han de posar a disposició dels treballadors, que estan exposats al risc de 

hidrocució, armilles o armilles salvavides. 



Annex 14. Estudi  de Seguretat i Salut PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

20 
 

• Aquests elements han de ser personals, i s'han de conèixer i netejar abans de designar-se a 

un nou titular. Sempre han d'estar preparats per a la utilització immediata, i ser fàcilment 

accessibles. 

• Per a l'execució de treballs excepcionals de manteniment o reparació, ja sigui sobre mitjans 

flotants o a la vora d’escarpats, s'hauran proporcionar als operaris els corresponents cinturons 

de seguretat. 

• La utilització de botes ajustades ha d'estar prohibida. S'ha de vigilar que totes les botes siguin 

prou amples perquè es puguin treure fàcilment en cas de caiguda a l'aigua i que tinguin sola 

antilliscant. 

• En els pontons o plataformes flotants no s'emmagatzemaran objectes a les vores, per evitar 

ensopegades i possibles caigudes al mar. 

 

7. ACTIVITATS SUBAQUÀTIQUES 
 

El nombre d'operacions d'immersió s'ha incrementat enormement com a resultat de la 

introducció de nous equips i nous mètodes de treball, que fan possible que un bussejador 

estigui sota l'aigua durant períodes més llargs i amb més seguretat. Això, sumat al fet d'haver 

aconseguit més profunditat, ha significat que durant aquests últims anys s'hagin obert noves 

possibilitats per ampliar els treballs a l'interior del mar. 

 

7.1. Equip 
 

Malgrat que en anteriors apartats s'han comentat els equips de protecció personal necessaris 

d'acord amb l'activitat que es realitza, hi ha treballs a l'interior del mar que requereixen la 

utilització d'equips i eines especials (cistells, talladors, barrenes, tornavisos manuals , 

tornavisos mecànics, serres, tenalles, pistoles per perns o cargols), dragues de fons i equips de 

succió. El treball en parets verticals que es recolza en el fons es fa sobre bastidors, 

plataformes. 

Segons sigui l'activitat a realitzar, el treballador submarí té a la seva disposició l'equip adequat: 

aparells de respiració autònoms proveïts de mescles especials de gasos o oxigen, roba de 

treball, aletes de diverses classes, cinturons, rellotge, casc, guants, ulleres, manòmetre de 

descompressió, indicador de profunditat, etc. 
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7.2. Riscos 
 

Entre els efectes patològics que es donen en persones dedicades a treballar a l'interior de la 

mar, figuren els següents: 

a) Els produïts per variacions de pressió (condicions baropàtiques): 

Hiperbarisme (en el sentit absolut): 

• Per acció directa barotraumàtica 

• Per acció indirecta: intoxicació per aire comprimit (síndrome de profunditat, oxigen 

o diòxid de carboni). 

Hipobarisme (en el sentit relatiu): 

• Per acció directa o barotraumàtica 

• Per acció indirecta: anòxia durant l'ascens dels subjectes d’apnea. 

b) Aquells a causa de variacions de temperatura 

c) Lesions traumàtiques 

d) Lesions químiques: per hidrat de sodi o càlcic (amb aparells de respiració autònoms i equip 

de busseig compost quan està deteriorat o defectuós), que penetren en el conducte superior 

respiratori o digestiu o per fauna submarina per contacte o punció (celenterats, equinoderms , 

mol·luscs, etc.). 

e) Síndrome d'asfíxia per causes tècniques (deterioraments, moviments incorrectes, evacuació 

de la barreja respiratòria) que desemboquen en una reducció de cop o progressiva del 

subministrament d'aire o del seu contingut d'oxigen, o a causa del simple ofec o bé ofec durant 

el síncope (síncope és un estat patològic freqüent sota l'aigua, es pot originar per emoció 

intensa, per dolor físic violent, per bruscs moviments compensats per reflexos anormals del 

bulb, com a resultat de mecanismes reflex de compressió i descompressió de cop del tòrax en 

subjectes d’apnea) 

f) Marejos de mar, que poden reduir considerablement la capacitat de treball i causar vòmits 

(sota l'aigua poden causar la mort). 

g) Infeccions, és a dir, otitis externa infecciosa (bacteriana o nicótica); micosis cutània (peu 

d'atleta, conjuntivitis fol·licular del bussejador, salmonel·losi, leptospirosi). 

Sens dubte, dels diversos estats patològics descrits, aquells causats per variacions de pressió 

esmentats en l'apartat a) dependran especialment de l'equip que s'utilitza, mentre que la resta 

es donaran en tota classe d'operaris que realitzen treballs d'immersió, malgrat que la seva 

freqüència es variable d'acord al tipus de treball. 

Entre les causes d'accidents, està l'escàs coneixement de les regles per a la immersió i de l'ús 

dels equips, deteriorament o incorrecte funcionament dels aparells respiratoris autònoms, 

caigudes causades per irregularitats en el fons del mar o relliscades al lloc de treball, etc. 
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7.3. Normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques 
en aigües marítimes i interiors 

 

(BOE Núm 280 de 22 de novembre de 1997, ordre de 14 d'octubre de 1997 i Resolució de la 

Marina Mercant de 20 de gener de 1999 amb la qual s'actualitzen determinades taules de 

descompressió). 

En especial: 

CAPÍTOL II BUSSEIG Professional 

• Article 4. Sobre la durada màxima de l'exposició diària dels treballadors en el medi 

hiperbàric. 

• Article 5. Sobre el nombre de persones mínim que han d'intervenir en un treball de busseig 

segons el sistema utilitzat. 

• Article 6. Sobre l'equip mínim obligatori per a la utilització dels diferents sistemes de busseig 

utilitzats en medi hiperbàric. 

• Article 7. Sobre la profunditat màxima d'utilització dels sistemes de busseig en treballs 

subaquàtics. 

• Article 8. Profunditats superiors a 50 metres. 

• Article 9.Tiemps d'exposició màxima al medi hiperbàric. 

• Article 10.Busseig en apnea. 

• Article 11.Empreses de busseig professional. 

• Article 12. Cap d'equip de busseig. 

• Article 13.Normes complementàries de seguretat laboral. 

• Article 14.Prohibicions generals en les operacions de busseig. 

• Article 15.Restriccions o limitacions de busseig. 

• Article 16.Embarcacions de suport a bussejadors. 

• Article 17.Patrons d'embarcacions. 

• Article 18.Taules de descompressió. 

• Article 19.Control de les immersions. 

• Article 20.Accidents de busseig. 

• Article 21.Instal·lacions i material de busseig. 
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• Article 22.Consideracions sobre mescles respirables diferents de l'aire. 

• Article 23.Sales de descompressió per a operacions de busseig instal·lades a terra, a bord de 

vaixells i plataformes flotants. 

 

8. MAQUINÀRIA D'OBRA 
 

8.1. Maquinària general 
 

• Riscos detectables més comuns: 

• Bolcades. 

• Enfonsaments. 

• Xocs. 

• Formació d'atmosferes agressives o molestes. 

• Soroll. 

• Explosió i incendis. 

• Atropellaments. 

• Caigudes en qualsevol nivell. 

• Atropellaments. 

• Corts. 

• Cops i projeccions. 

• Contactes amb l'energia elèctrica. 

• Els inherents al propi lloc d'utilització. 

• Els inherents al propi treball a executar.  

• Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

• Els motors amb transmissió a través d'eixos i corretges estaran dotats de carcasses 

protectores antiatropellaments (talladors, serres, compressors, etc.). 

• Els motors elèctrics estaran coberts de carcasses protectores eliminadores del contacte 

directe amb l'energia elèctrica. Es prohibeix el seu funcionament sense carcasses o amb 

deterioraments importants de les mateixes. 

• Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d'una màquina accionada 

mitjançant energia elèctrica, estant aquesta connectada a la xarxa de subministrament. 

• Els engranatges de qualsevol tipus, d'accionament mecànic, elèctric o manual, estaran 

coberts per carcasses protectores antiatrapades. 

• Les màquines de funcionament irregular o amb avaries seran retirades immediatament per 

a la seva reparació. 

• Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d'avís amb la 

llegenda: "màquina avariada. NO CONNECTAR ". 
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• Es prohibeix la manipulació i operacions d'ajust i reparació de màquines al personal no 

especialitzat específicament a la màquina objecte de reparació. 

• Com a precaució addicional, per evitar la posada en servei de màquines avariades o de 

funcionament irregular, es bloquejaran els arrencadors, o si cal, s'extrauran els fusibles 

elèctrics. 

• La mateixa persona que instal·li el cartell d'avís de "màquina avariada", serà l'encarregada 

de retirar-ho, en prevenció de connexions o posades en servei fora de control. 

• Només el personal autoritzat serà l'encarregat de la utilització d'una determinada màquina 

o eina. 

• Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre sobre elements 

anivellats i fermes. 

• L'elevació o descens a màquina d'objectes s'efectuarà lentament, aixecant-los en direcció 

vertical. Es prohibeixen les estrebades inclinades. 

• Els ganxos de penjar dels aparells d'hissar quedaran lliures de càrregues durant les fases de 

descens. 

• Les càrregues en transport suspès estaran sempre a la vista, per evitar els accidents per 

manca de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

• Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega es faran amb operaris, que utilitzant 

senyals pre-acordades supliran la visió del citat treballador. 

• Es prohibeix la permanència o el treball d'operaris en zones sota la trajectòria de càrregues 

suspeses. 

• Els aparells d'hissar a utilitzar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de 

recorregut del carro i dels ganxos, càrrega punta i gir per interferència. 

• Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors d'altura i 

de pes a desplaçar, que automàticament tallin el subministrament elèctric al motor quan 

s'arribi al punt en què s'ha de parar el gir o desplaçament de la càrrega. 

• Els cables de hissat i sustentació a utilitzar en els aparells d'elevació i transports de 

càrregues en aquesta obra estaran calculats expressament en funció de les sol·licituds per 

als que se'ls utilitza. 

• La substitució de cables deteriorats s'efectuarà mitjançant mà d'obra especialitzada, 

seguint les instruccions del fabricant. 

• Els llaços dels cables estaran sempre protegits interiorment mitjançant folres guarda caps 

metàl·lics per evitar deformacions i cisalles. 

• Els cables utilitzats directament o auxiliarment per al transport de càrregues suspeses 

s'inspeccionaran com a mínim un cop a la setmana pel Servei de Prevenció que, prèvia 

comunicació al Cap d'Obra, ordenarà la substitució d'aquells que tinguin més del 10% de fils 

trencats . 

• Els ganxos de subjecció o sustentació seran d'acer o de ferro forjat, proveïts de "pestell de 

seguretat". 

• Es prohibeix en aquesta obra la utilització d'enganxalls artesanals constituïts a base de 

rodons doblegats. 

• Tots els aparells d'hissat de càrregues portaran impresa la càrrega màxima que puguin 

suportar. 

• Tots els aparells d'hissar estaran sòlidament fonamentats, recolzats segons les normes del 

fabricant. 
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• Es prohibeix en aquesta obra l'hissat o transport de persones a l'interior de gàbies, cubilots 

i semblants. 

• Totes les màquines amb alimentació a base d'energia elèctrica estaran dotades de presa a 

terra. 

• Els carrils per al desplaçament de grues estaran limitades, a una distància d'1 m del seu fi, 

mitjançant topalls de seguretat de final de carrera. 

• Es mantindrà en bon estat el greix dels cables de les grues (muntacàrregues, etc.). 

• Setmanalment, el Servei de Prevenció revisarà el bon estat del llast i contrapès de la grua 

torre, passant comptes a la Direcció d'Obra. 

• Els treballs de hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran interromputs en 

règim de vents superiors als assenyalats pel fabricant de la màquina. 

Peces de Protecció personal recomanables: 

• Casc de polietilè. 

• Roba de treball. 

• Pots de seguretat. 

• Guants de cuir. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Altres. 

 

8.2. Pala carregadora (sobre erugues o sobre pneumàtics) 
 

Riscos detectables més comuns: 

• Atropellament. 

• Bolcada de la màquina. 

• Cop contra altres vehicles. 

• Cremades (treballs de manteniment). 

• Tancaments. 

• Caiguda de persones des de la màquina. 

• Cops. 

• Soroll propi i conjunt. 

• Vibracions. 

Normes o mesures preventives tipus: 

• En camins de circulació interna de l'obra, es tindrà cura per evitar flonjalls i enfangaments 

excessius, que disminueixin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

• No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina 

antibolcada o pòrtic de seguretat. 

• Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

• Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a 

terra. 
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• La cullera durant els transports de terres quedarà el més baix possible per poder 

desplaçar-se, amb la màxima estabilitat. 

• Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes 

curtes. 

• La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 

• Es prohibeix transportar persones a l'interior de la cullera. 

• Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals a la cullera. 

• Les màquines que s'utilitzaran en aquesta obra estaran dotades d'un extintor, botzina i 

amb les revisions al dia. 

• Les màquines que s'utilitzen en aquesta obra estaran dotades de llums i botzina de 

retrocés. 

• Es prohibeix arrencar el motor sense abans comprovar que no hi ha ningú a l'àrea 

d'operació de la pala. 

• Els conductors s'han d'assegurar que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a 

l'interior de pous o rases properes al lloc d'excavació. 

• Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa 

preventiva, abans de l'inici dels treballs. 

Normes d'actuació preventiva per als maquinistes: 

• Per pujar o baixar de la màquina utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a tal funció, 

evitant lesions per caiguda. 

• No pugi utilitzant les llandes, cobertes, cadenes i parafangs, evitant accidents per caiguda. 

• Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant amb les dues mans, és més segur. 

• No salti mai directament a terra, sinó es per perill imminent per a vostè. 

• No tracti de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en 

funcionament; pot patir lesions. 

• No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden provocar 

accidents, o lesionar-se. 

• No treballi amb la màquina en situació d'avaria o semiavería. Cal reparar-la primer, 

després reinicieu el treball. 

• Per evitar lesions, recolzi a terra la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la 

màquina, a continuació realitzi les operacions de servei que necessiti. 

• No alliberi els frens de la màquina en posició de parada si abans no ha instal·lat els tacs 

d'immobilització en les rodes. 

• Vigileu la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel 

fabricant de la màquina. 

Peces de protecció personal recomanables 

• Ulleres antiprojeccions. 

• Casc de polietilè (d'ús obligatori per abandonar la cabina). 

• Roba de treball. 

• Guants de cuir. 

• Guants de goma o de PVC. 

• Cinturó elàstic antivibratori. 
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• Calçat antilliscant. 

• Botes impermeables (terreny enfangat). 

 

8.3. Camió basculant 
 

Riscos detectables més comuns: 

• Atropellament de persones (entrada, sortida, etc.). 

• Xocs contra altres vehicles. 

• Bolcada del camió. 

• Caiguda (en pujar o baixar de la caixa). 

• Tancament (obertura o tancament del calaix).  

Normes o mesures preventives tipus: 

• Els camions dedicats al transport de terres a l'obra estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació. 

• El calaix es baixarà immediatament després d'efectuar la descàrrega i abans de sortir. 

• Les entrades i sortides de l'obra es realitzaran amb precaució, auxiliat pels senyals d'un 

membre de l'obra. 

• Si per qualsevol circumstància s'hagués de parar a la rampa, el vehicle quedarà frenat i 

calçat amb topalls. 

• Es prohibeix expressament carregar els camions per sobre de la càrrega màxima marcada 

pel fabricant, per prevenir els riscos de sobrecàrrega. El conductor es quedarà fora de la 

cabina durant la càrrega. 

Peces de protecció personal recomanables: 

• Casc de polietilè (en abandonar la cabina i transitar per l'obra). 

• Roba de treball. 

• Calçat de seguretat. 

 

8.4. Grues terrestres en general 
 

Riscos destacables més comuns: 

• Caiguda de persones i objectes en les cobertes d'embarcacions al mateix o diferent 

nivell. 

• Cops de la càrrega. 

• Caiguda de la grua al mar. 

• Caiguda o despreniment de la càrrega.  
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Normes preventives de tipus: 

• Extremar la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega. 

• El capità del vaixell serà sempre una persona qualificada. 

• La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d'ordre i neteja, en prevenció 

d'ensopegades i caigudes. 

• Es prohibeix sobrepassar 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. 

• Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 

• La grua ha d'anar perfectament soldada a l'embarcació, de manera que qualsevol 

balanceig d'aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al mar. 

Proteccions individuals: 

• Casc de seguretat. 

• Guants. 

• Cinturó de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Armilla salvavides. 

 

8.5. Grues sobre gànguils o plataformes flotants 
 

Addicionalment als riscos associats al treball amb grues en general, els riscos destacables més 

comuns són: 

• Caiguda de persones i objectes en les cobertes d'embarcacions al mateix o diferent 

nivell. 

• Ofec de persones per Caiguda al mar. 

• Ruptura dels amarratges de les embarcacions. 

• Bolcada de l'embarcació o plataforma. 

• Caiguda de la grua al mar. 

Normes o mesures preventives tipus: 

• Extremar la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega. 

• El capità del vaixell serà sempre una persona qualificada. 

• La zona de treball estarà sempre en perfecte estat d'ordre i neteja, en prevenció 

d'ensopegades i caigudes. 

• Les plataformes flotants, siguin autopropulsades o remolcades, han d'anar proveïdes de 

punts d'amarratge del cap de seguretat. Hauran de portar una barana de 90 cm d'alçada, i 

en cas de treballs en pla inferior a elles, abrigall continu de 20 cm. En el cas que no 

existissin baranes, el personal ha d'anar proveït en el moment de l'embarcament d'armilla 
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salvavides, adequat al tipus de treball a desenvolupar. S’haurà portar durant la seva 

permanència en l'embarcació o plataforma flotant. 

• S'ha d'evitar el treball sobre superfícies o immersió en llocs pròxims a roques o esculleres 

en dies de marejades o mar de fons. 

• Si es treballa simultàniament en dues o més plataformes, s'ha de tenir en compte les 

col·lisions de les unes amb les altres, de manera que es tindran en compte les següents 

recomanacions: 

- Fixar els plataformes entre si de manera flexible i alhora sòlida. 

- Tota plataforma ha d'anar prevista de la seva àncora per a la fixació al fons i evitar 

desplaçaments incontrolats. 

• Tota embarcació haurà de comptar com a mínim amb: 

- Extintors. 

- Cèrcols i armilles salvavides. 

- Ràdio telèfon. 

- Tres bengales i 3 coets de senyals, homologats per la Comandància de Marina 

respectiva. 

- Boies de senyalització d'amarratges de fons de les embarcacions, perquè puguin 

desviar les que passin prop de treballs amb trànsit de vaixell. 

- Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció 

de la longitud en servei del braç. 

- Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat 

- Es prohibeix romandre o treballar dins del radi d'acció de la grua 

- La grua haurà d'anar perfectament soldada a l'embarcació de manera que qualsevol 

balanceig d'aquesta segona no provoqui la caiguda de la grua al mar. 

Proteccions individuals 

• Casc de seguretat 

• Guants 

• Cinturó de seguretat 

• Botes de seguretat 

• Armilla salvavides 

 

8.6. Taula de serra circular 
 

Es tracta d'una màquina versàtil i de gran utilitat en l'obra, amb alt risc d'accident, ja que la 

acostuma a utilitzar qualsevol que la necessiti. 

Riscos detectables més comuns: 

• Talls. 

• Cops per objectes. 

• Tancaments. 

• Projecció de partícules. 
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• Emissió de pols. 

• Contacte amb l'energia elèctrica.  

• Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

• Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra estaran dotades dels següents 

elements de protecció: 

- Carcassa de recobriment del disc. 

- Ganivet divisor del tall. 

- Element per empènyer de la peça a tallar i guia. 

- Carcassa de protecció de les transmissions per politges. 

- Interruptor de estany. 

- Presa a terra. 

• El manteniment de les taules de serra d'aquesta obra serà realitzat per personal 

especialitzat per a aquest menester, en prevenció dels riscos per imprudència. 

• L'alimentació elèctrica de les serres d'aquesta obra es realitzarà mitjançant mànegues 

antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, per 

evitar els riscos elèctrics. 

• Es prohibeix ubicar la serra circular sobre els llocs envasats, per evitar els riscos de 

Caigudes i els elèctrics. 

• Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra circular, 

mitjançant neteja i aplec per a la seva càrrega sobre safates implantades (o per la seva 

desbordi mitjançant els tubs d'abocament). 

• En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (ja sigui per tall de 

fusta o per a tall ceràmic), se li lliurarà la següent normativa d'actuació. El Justificant del 

rebut es lliurarà a la Direcció de l'Obra. 

Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc: 

Abans de posar la màquina en servei, comprovi que no està anul·lada la connexió a terra, en 

cas afirmatiu, avisi al Servei de Prevenció. 

• Comproveu que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Servei de 

Prevenció. 

• Utilitzeu el empenyedor per manejar la fusta. Penseu que pot perdre els dits de les seves 

mans. Desconfiï de la seva destresa. Aquesta màquina és perillosa. 

• No extraieu la protecció del disc de tall. Projecte la forma de tallar sense necessitat 

d'observar la "risc". El empenyedor portarà la peça on vostè desitgi i a la velocitat que 

vostè necessiti. Si la fusta "no passa", el ganivet divisor està malament muntat. Pregunti 

que li ajustin. 

• Si la màquina s'atura, Retiri i avisi al Servei de Prevenció perquè sigui reparada. No intenti 

realitzar ni ajustaments ni reparacions. 

• Comproveu l'estat del disc, substituint els que estiguin fissurats o no tinguin cap dent. 

• Per evitar danys en els ulls, sol · liciti que se li proveeix d'unes ulleres de seguretat anti 

projecció de partícules i feu-les servir sempre, quan talli. 
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• Traieu prèviament tots els claus o parts metàl·liques clavades a la fusta que desitgi tallar. 

Pot fracturar-se el disc o sortir llançada la fusta de forma descontrolada, provocant 

accidents seriosos. 

Per al tall de peces ceràmiques: 

• Observi que el disc per tall ceràmic no tens fissures. De tenir-les, sol · liciti al Servei de 

Prevenció que es canviï per un de nou. 

• Feu el tall, si és possible, a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre protegit 

amb una màscara de filtre mecànic intercanviable. 

• Feu el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules nocives. 

• Mulleu el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols.  

Peces de protecció personal recomanables: 

• Casc de polietilè. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Màscara antipols amb filtre mecànic intercanviable. 

• Roba de treball. 

• Botes de seguretat. 

• Guants de cuir (preferiblement molt ajustats). Per talls en via humida s'utilitzarà: 

• Guants de goma o de PVC (preferible molt ajustats). 

• Vestit impermeable. 

• Polaines impermeables. 

• Manil impermeable. 

• Botes de seguretat de goma o de PVC. 

 

8.7. Vibrador 
 

Riscos detectables més comuns: 

• Descàrregues elèctriques. 

• Caigudes a diferent nivell del vibrador. 

• Esquitxades als ulls i pell. 

• Vibracions. 

Normes preventives tipus: 

• Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 

• Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 

• El cable d'alimentació del vibrador haurà d'estar protegit, sobretot si discorre per zones 

de pas dels operaris. 

• Els vibradors hauran d'estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllant. 
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Proteccions personals recomanables: 

• Roba de treball. 

• Casc de polietilè. 

• Botes de goma. 

• Guants de seguretat. 

• Ulleres de protecció contra esquitxades. 

 

8.8. Maquinària / eines en general 
 

En aquest apartat es consideren globalment els riscos de prevenció apropiats per a la 

utilització de petites eines accionades per energia elèctrica: trepants, perforadores, 

planejadores metàl·liques, serres, etc., D'una manera molt genèrica. 

Riscos detectables més comuns: 

• Talls. 

• Cremades. 

• Cops. 

• Projecció de fragments. 

• Caiguda d'objectes. 

• Contacte amb l'energia elèctrica. 

• Vibracions. 

• Soroll. Altres. 

Normes o mesures preventives col·lectives tipus: 

• Les màquines / eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran protegides 

elèctricament mitjançant doble aïllant. 

• Els motors elèctrics de les màquines / eines estaran protegides per la carcassa i resguards 

propis de cada aparell, o de contacte amb l'energia elèctrica. 

• Les transmissions motrius per corretges estaran sempre protegides mitjançant bastidor 

que suporti una malla metàl·lica, disposada de tal manera que, permetent l'observació de 

la correcta transmissió motriu, impedeixi que els operaris o els objectes es quedin 

atrapats. 

• Les màquines en situació d'avaria o de semiavería es deixaran al Servei de Prevenció per a 

la seva reparació. 

• Les màquines / eines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 

antiprojeccions. 

• Les màquines / eines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble 

aïllament tindran les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, etc., Connectades a 

la xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric 

general de l'obra. 

• En ambients humits, l'alimentació per les màquines / eines no protegides amb doble 

aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 
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• Es prohibeix l'ús de màquines / eines al personal no autoritzat per evitar accidents per 

imperícia. 

• Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades a terra, o en 

marxa encara que sigui en moviment residual per evitar accidents. 

Peces de protecció personal recomanables: 

• Casc de polietilè. 

• Roba de treball. 

• Guants de seguretat. 

• Guants de goma o de PVC. 

• Botes de goma o de PVC. 

• Botes de seguretat. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Protectors auditius. 

• Mascareta filtrant. 

• Mascareta antipols amb filtre mecànic o específic intercanviable 

 

8.9. Eines manuals 
 

Riscos detectables més comuns: 

• Cops en mans i peus. 

• Talls en mans. 

• Projeccions de partícules. 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Caigudes a diferent nivell. 

Normes o mesures preventives tipus: 

• Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes. 

• Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es trobin en bon estat de conservació. 

• Es mantindran netes d'olis, greixos i altres substàncies lliscants. 

• Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, es col·locaran en portaeines o prestatgeries 

adequats. 

• Durant l'ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra. 

• Els treballadors rebran instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin 

d'utilitzar. 

Peces de protecció personal recomanables: 

• Cascos. 

• Botes de seguretat. 

• Guants de cuir o PVC. 

• Roba de treball. 
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• Ulleres contra projecció de partícules. 

• Cinturons de seguretat. 

 

8.10. Bomba per formigonat 
 

Riscos més freqüents: 

• Els derivats del trànsit durant el transport. 

• Bolcada per proximitat a vores i per errors mecànics. 

• Projeccions d'objectes. 

• Cops per objectes que vibrin. 

• Tancaments. 

• Trencament de la canonada. 

• Trencament de la mànega. 

• Caiguda de persones des de la màquina. 

• Sobre esforços. 

Normes bàsiques de seguretat: 

• El personal encarregat de la utilització de l'equip de bombament serà especialista en el 

maneig i manteniment de la bomba, en prevenció d'accidents per imprudència. 

• Els dispositius de seguretat de l'equip de bombament, estaran sempre en perfectes 

condicions de funcionament. Es prohibeix expressament la seva modificació o manipulació 

per evitar accidents. 

• La bomba de formigonat només podrà utilitzar-se per al bombament de formigó segons el 

con recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 

• El vigilant de seguretat, abans d'iniciar el bombament del formigó, comprovarà que les 

rodes de la bomba estiguin bloquejades mitjançant falques i els gats estabilitzats en posició 

amb l'enclavament mecànic o hidràulic instal·lat, en prevenció dels riscos per treballar en 

plans inclinats. 

• Les conduccions d'abocament de formigó per bombeig, a la qual poden aproximar operaris 

a distàncies inferiors a 3 m, quedaran protegides per resguards de seguretat, en prevenció 

d'accidents. 

• Un cop acabat el formigonat, es rentarà i netejarà l'interior dels tubs de tota la instal·lació, 

en prevenció d'accidents per l'aparició de "taps" de formigó. 

Proteccions personals: 

• Casc de polietilè. 

• Roba de treball. 

• Guants de goma. 

• Botes de seguretat impermeables (en especial per a la permanència en la vora del 

formigonat). 
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8.11. Compressor 
 

Riscos més freqüents: 

• Bolcada. 

• Tancament de persones. 

• Caiguda per tall del terreny. 

• Despreniment durant el transport en suspensió. 

• Soroll. 

• Trencament de la mànega de pressió. 

• Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapament del motor.  

Normes bàsiques de seguretat: 

• El transport en suspensió s'efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del 

compressor, de manera que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

• El compressor quedarà en estació amb la llança de tracció en posició horitzontal, amb les 

rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. Si la llança de tracció no té roda o pivot 

d'anivellament, se li adaptarà mitjançant un afegit sòlid i segur. 

• Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició 

tancada, en prevenció de possibles atropellaments i sorolls. 

• La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor quedarà acordonada 

en un radi de 4 m (com a norma general) al seu voltant, instal·lant senyals "d'obligatori 

l'ús de protectors auditius" en sobrepassar la línia de limitació. 

• Les operacions de proveïment de combustibles s'efectuaran amb el motor parat, en 

prevenció d'incendis o explosions. 

• Les mànegues que s'utilitzin en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions 

d'ús, és a dir, sense esquerdes o desgastos que puguin produir una rebentada. 

• El vigilant de seguretat controlarà l'estat de les mànegues, comunicant les degradacions 

detectades diàriament perquè siguin reparades. 

• Els mecanismes de connexió o d'acoblament seran rebuts per les mànegues mitjançant 

valors de pressió segons càlcul. 

Proteccions personals: 

• Cascos de polietilè. 

• Protectors auditius. 

• Roba de treball. 

• Botes de seguretat. 

• Guants de goma o PVC. 
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9. MITJANS AUXILIARS. RISCOS, NORMES DE SEGURETAT I 
PROTECCIONS 

 

9.1. Bastides. Normes generals 
 

Les bastides seran utilitzades per a la construcció dels blocs de formigó.  

Riscos detectables més comuns: 

• Caigudes a diferent nivell (a l'entrar o sortir). 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Volada de la bastida. 

• Volada o caiguda d'objectes (taulons, eines, materials). 

• Cops per objectes o eines. 

• Tancaments. 

• Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

• Les bastides sempre s'arrossegaran per evitar els moviments indesitjables que puguin fer 

perdre l'equilibri als treballadors. 

• Abans de pujar a una plataforma sobre una bastida, s'ha 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 en les zones de terreny inclinat es complementaran 

mitjançant tacs o porcions de tauló, travades entre si i rebudes al dorment de 

repartiment. 

• Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'ample i estaran fermament 

ancorades en els suports, de manera que s'evitin els moviments per lliscament o bolcada. 

• Les plataformes de treball, independentment de l'altura, tindran baranes perimetrals 

completes de 90 cm. d'altura, formades per passamans, barra o llistó intermedi i abrigall. 

• 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 redueixin la seva resistència. Estaran nets, de manera que es 

puguin apreciar els defectes per l'ús i el seu gruix 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 ensopegar i caure en caminar sobre elles. 

• Es prohibeix llençar runa directament des de les bastides. Les runes es recolliran i es 

descarregaran de planta en planta, o bé s'abocaran a través de trompes. 

• Es prohibeix fabricar morter (o semblants) 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. 
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• Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre les bastides, per evitar els 

accidents per caiguda. 

• Es prohibeix "saltar" de la plataforma de la bastida a l'interior de l'edifici. El pas es 

realitzarà mitjançant una passarel·la instal·lada per a tal efecte. 

• Les bastides s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, encarregat o Servei de Prevenció, 

abans de l'inici dels treballs, per prevenir errors o manca de mesures de seguretat. 

• Els elements que denotin algun error tècnic o mal comportament es desmuntaran 

immediatament per a la seva reparació (o substitució). 

• Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre 

les bastides d'aquesta obra intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, 

epilèpsia, trastorns cardíacs, etc.) Que puguin patir i provocar accidents a l'operari. Els 

resultats dels reconeixements es presentaran a la Direcció de l'Obra. 

Peces de protecció personal recomanables: 

• Casc de polietilè (preferible amb protecció de la galta). 

• Botes de seguretat (segons casos). 

• Calçat antilliscant (segons cas). 

• Cinturó de seguretat classes A i C. 

• Roba de treball. 

• Vestits per ambients plujosos. 

 

9.2. Bastides metàl·liques sobre rodes 
 

Riscos detectables més comuns: 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Els derivats de desplaçaments incontrolats de la bastida 

• Aixafaments i atropellaments durant el muntatge. 

• Sobreesforços. 

• Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

• 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'ample màxim (no inferior 

a 60 cm) que permeti l'estructura de la bastida, per fer-les més segures i operatives. 

• Les torretes (o bastides), sobre rodes en aquesta obra, compliran sempre amb la següent 

expressió per complir un coeficient d'estabilitat i, per tant, de seguretat. 

•  h / l igual o superior a 3 on: h = a l'altura de la plataforma de la torreta. l = a l'ample 

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. 
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• 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 limitessin a tot el seu 

contorn amb una barana sòlida de 90 cm d'alçada, formada per passamans, barra 

intermèdia i abrigall. 

• 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 cap a la plataforma de treball mitjançant politges 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 puguin originar desequilibris o balancejos. 

• 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 enderrocs 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, pavimentes frescos, jardins i semblants), en 

prevenció de bolcades. 

Peces de protecció personal recomanables: 

• Casc de polietilè (preferible amb protecció per a la galta). 

• Roba de treball. 

• Calçat antilliscant. 

• Cinturó de seguretat. 

Per al muntatge s'utilitzaran a més: 

• Guants de cuir. 

• Pots de seguretat. 

• Cinturó de seguretat classe C. 
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9.3. Castellet de formigonat 
 

Cal entendre com una petita plataforma auxiliar que s'acostuma a utilitzar com a suport per 

guiar el gobelet de la grua durant les operacions de formigonat. 

Cal tenir present que és costum estesa que els fusters encofradors es "fabriquin" una 

plataforma de fusta que, a més de no complir amb el que s'ha legislat es tracta generalment 

d'un artefacte sense nivells de seguretat acceptables. 

Riscos detectables més comuns: 

• Caigudes de persones a diferent nivell. 

• Cops pel cubilet de la grua. 

• Sobreesforços de transport i nova ubicació. 

• Altres.  

Normes o mesures preventives tipus: 

• Les plataformes presentaran unes dimensions mínimes de 1'10 per 1'10 m (el mínim 

necessari per a la permanència de dos homes). 

• La plataforma disposarà d'una barana de 90 cm d'alçària formada per una barra 

passamans, barra intermèdia i uns abrigall de taula de 15 cm d'alçada. 

• L'ascens i descens de la plataforma es realitzarà a través d'una escala. 

• L'accés a la plataforma es tancarà mitjançant una cadena o barra sempre que quedin 

persones sobre. 

• Es prohibeix el transport de persones o d'objectes sobre les plataformes dels "castellets 

de formigonat" durant els canvis de posició, en prevenció de riscos de caiguda. 

Peces de protecció personal recomanables: 

• Casc de polietilè (preferible que cobreixin la galta). 

• Calçat antilliscant. 

• Guants de goma o cautxú. 

• Roba de treball. 

 

9.4. Escales de mà (de fusta o de metall) 
 

Aquest mitjà auxiliar acostuma a ser present en totes les obres, sigui quina sigui la seva entitat. 

Acostuma ser objecte de "prefabricació rudimentària", especialment al començament de 

l'obra o durant la fase d'estructura. 

Aquestes pràctiques són contràries a la Seguretat i s'han d'impedir a l'obra. 

Riscos detectables més comuns: 

• Caigudes al mateix nivell. 
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• Caigudes a diferent nivell. 

• Lliscament per suport incorrecte. 

• Bolcada lateral per suport irregular. 

• Trencament per defectes ocults. 

• Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perilloses (connexió d'escales, 

formació de plataformes de treball, escales "curtes" per alçada a salvar, etc.). 

• Altres. 

Normes o mesures preventives tipus: 

D'aplicació en l'ús d'escales de fusta: 

• Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra tindran els muntants d'una sola peça, 

sense defectes ni nusos que puguin reduir la seva seguretat. 

• Els graons de fusta estaran acoblats. 

• Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 

transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. 

D'aplicació en l'ús d'escales metàl·liques: 

• Els muntants seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin 

reduir la seva seguretat. 

• Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintura antioxidant que les preservin de les 

agressions de la intempèrie. 

• Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb unions 

soldades. 

D'aplicació en l'ús d'escales de tisora: 

• Són d'aplicacions les condicions enunciades en els apartats anteriors per les qualitats de 

"fusta o metall". 

• Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra estaran dotades, en la seva articulació 

superior, de topalls de seguretat i obertura. 

• Les escales de tisora estaran dotades, cap a la meitat de la seva altura, de cadeneta (o 

cable d'acer) de limitació d'obertura màxima. 

• Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tal obrint ambdós muntants per no reduir 

la seva seguretat. 

• L'escala de tisora mai s'utilitzarà a mode de cavallets per donar suport a les plataformes 

de treball. 

• 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. 

• Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 

Per a l'ús d'escales de mà, independentment dels materials que la constitueixen: 

• Es prohibeix la utilització d'escales de mà en aquesta obra per salvar alçades superiors a 5 

m. 
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• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran dotades en el seu extrem inferior de 

capçals antilliscants de seguretat. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra estaran fermament amarrades en el seu 

extrem superior a l'objecte o estructura a què donen accés. 

• Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra sobrepassaran en 1 m. l'alçada a salvar. 

• Es prohibeix en aquesta obra pesos a mà (o a l'esquena) iguals o superiors a 25 Kg sobre 

les escales de mà. 

• Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà d'aquesta obra sobre llocs o objectes 

poc ferms que puguin fer reduir l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar. 

• 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. 

• 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'estan utilitzant. 

Peces de protecció personal recomanables: 

• Casc de polietilè. 

• Botes de seguretat. 

• Calçat antilliscant. 

• Cinturó de seguretat classe A o C. 

 

9.5. Puntals 
 

Aquest element auxiliar s'utilitza usualment pel fuster encofrador, o pels peons. 

El coneixement de l'ús correcte d'aquest estri auxiliar està en proporció directa amb el nivell 

de la seguretat. 

Riscos detectables més comuns: 

• Caiguda des d'altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 

• Caiguda des d'altura dels puntals per una incorrecta instal·lació. 

• Caiguda des d'altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 

• Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 

• Atrapes de dits (extensió i retracció). 

• Caiguda d'elements conformadors del puntal sobre els peus. 

• Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 

• Trencament del puntal per fatiga del material. 

• Trencament del puntal per mal estat (corrosió interna i / o externa). 

• Lliscament del puntal per manca de calçat o de fixació. 

• desplomar d'encofrats per causa de la disposició de puntals. 
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Normes o mesures preventives tipus: 

• Els puntals s'apilaran ordenadament per capes horitzontals d'un únic puntal en alçada i 

fons que es desitgi, amb l'única excepció de què cada capa es disposi de manera 

perpendicular a la immediata anterior. 

• Es prohibeix expressament, després del desencofrat, el amuntegat 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, se 

suspendrà mitjançant aparells de eslingues del ganxo de la grua torre. 

• Es prohibeix expressament en aquesta obra la càrrega sobre una esquena de més de dos 

puntals, en prevenció de sobreesforços. 

• Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o sobre les espatlles, amb els 

passadors i mordasses instal·lades en la posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o 

retracció dels puntals. 

• 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: 

• Tindran la longitud adequada per a la missió a realitzar. 

• Estaran en perfectes condicions de manteniment (absència d'òxid, pintats, amb tots els 

seus components, etc.). 

• Els cargols sense fi els tindran greixats en prevenció d'esforços innecessaris. 

• No tindran deformacions en el fust (abonyegaments o torçades). 

• Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per a suport i fixació. 

Peces de protecció personal recomanables: 

• Casc de polietilè (preferible amb protecció de la galta). 

• Roba de treball. 

• Guants de cuir. 

• Cinturó de seguretat. 

• Botes de seguretat. 

• Les pròpies del treball específic en què s'utilitzin puntuals. 

 

10. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL DE L'OBRA 
 

10.1. Riscos detectables més comuns 
 

• Ferides punxants en mans. 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Electrocució, contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 
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- Treballs amb tensió. 

- Interrompuda o que no pot connectar inopinadament. 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Utilitza equips inadequats o deteriorats. 

- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra 

contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa a terra en particular. 

 

10.2. Normes o mesures preventives tipus 
 

Sistema de protecció contra contactes indirectes: 

Per a la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és 

el de posada en 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. 

• Tots els conductors utilitzats seran aïllants de tensió nominal a 1000 volts com a mínim i 

sense defectes apreciables (estrips 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 l'estesa de cables i mànegues es realitzarà a una alçada mínima de 2 m 

en llocs per a vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

• El estès dels cables per creuar vies d'obra, com ja s'ha indicat anteriorment, s'efectuarà 

soterrat. es senyalitzarà el "pas del cable" mitjançant un cobriment permanent de taulons 

amb l'objectiu 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 més protegit a l'interior d'un tub rígid, de fibrociment, o de plàstic rígid 

flexible en calent. 

• En cas d'haver d'efectuar unions entre mànegues es tindrà en compte: 

• Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir a terra. 

• Els entroncaments provisionals entre mànegues s'executaran mitjançant 

connexions normalitzades estanques antihumitat. 

• Els empalmaments definitius s'executaran utilitzant caixes de connexions 

normalitzats estancs de seguretat. 
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Normes de prevenció tipus per als interruptors 

• S'ajustaran expressament en els especificats en el Reglamenti Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

• Els interruptors s'instal·laran a l'interior de les caixes normalitzades, proveïdes de porta 

d'entrada amb pom de seguretat. 

• Les caixes d'interruptors tindran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzada de 

"perill, electricitat". 

• Les caixes d'interruptors es penjaran dels paraments verticals o de "peus rectes" estables. 

Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics: 

• Seran metàl·lics resistents a la intempèrie, amb porta i pom de seguretat (amb clau), 

segons norma UNE20324. 

• Tot i ser resistents a la intempèrie, es protegiran de l'aigua de la pluja mitjançant viseres 

eficaces com protecció addicional. 

• Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

• Tindran adherit sobre la porta un senyal normalitzada de "perill, electricitat". 

• Es penjaran de taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, en "peus rectes" 

ferms. 

• Tindran preses de corrent per a connexions normalitzades resistents a la intempèrie, en 

nombre 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 les preses d'energia: 

• Les preses de corrent aniran proveïdes d'interruptors de tall unipolar que permeti 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 en la clavilla "femella", mai en el "mascle", per evitar els 

contactes elèctrics directes. 

• Les preses de corrent no seran accessibles sense l'ús d'eines 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 en 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 en l'esquema unifilar. 

• Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 

magnetotèrmics. 

• Tots els circuits elèctrics es protegiran així mateix mitjançant disjuntors diferencials. 

• Els disjuntors diferencials s'instal·laran d'acord amb les següents sensibilitats: 

• 300 mA (segons REBT). Alimentació en la màquina. 
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• 30 mA (segons REBT). Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de 

seguretat. 

• 30 mA per les instal · lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 

• L'enllumenat portàtil s'alimentarà a 24 V mitjançant transformadors de seguretat, 

preferentment amb separació de circuits. Normes de prevenció tipus per les preses a 

terra: 

• La xarxa general de terra s'ha d'ajustar a les especificacions d'acord a la Instrucció 

MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, així com tots aquells 

aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023 perquè es pugui millorar la instal·lació. 

• En el cas d'haver de disposar d'un transformador en l'obra, aquest estarà dotat d'una 

presa a 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 a terra. 

• El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

• La presa a terra en una primera fase s'efectuarà a través d'una pica a situar al costat del 

quadre general, des del qual 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 de l'obra. 

• El fil de presa a terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es 

prohibeix expressament utilitzar-lo per altres usos. Únicament podran utilitzar conductors 

o cable de coure nu de 95 nm de secció com a mínim en els trams semi-soterrats 

horitzontalment i que seran considerats com 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 la permanència o desplaçament de les grues. 

• En el cas que les grues puguin aproximar-se a una línia elèctrica de mitjana o alta tensió 

sense un aïllant adequat, la presa a 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 no tindran conductor de protecció, per 

evitar la seva referència a terra. La resta de carcasses de motors o màquines es 

connectaran degudament a la xarxa general de terra. 

• Les preses a terra estaran situades al terreny de tal manera 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'un tronito 

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). 
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• 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 de les vores serà mitjançant projectors situats sobre "peus rectes" ferms. 

• La il·luminació de les vores es situarà a una alçada al voltant dels 2 m, mesurats des de la 

superfície de suport dels operaris en el lloc de treball. 

• La il·luminació de les vores, sempre que sigui possible, s'efectuarà creuada per disminuir 

ombres. 

• Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il·luminades evitant racons foscos. 

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 què 

es detecti un error, moment en què se li declararà "fora de servei" mitjançant 

desconnexió elèctrica i es penjarà el cartell corresponent al 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 cartell 

visible, en el qual es llegeixi: "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA". 

• L'ampliació o modificació de línies, quadres i semblants només l'efectuaran els 

electricistes. 

 

10.3. Normes o mesures de protecció tipus 
 

• Els quadres elèctrics de distribució s'ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 

• Els quadres elèctrics no s'instal·laran en el desenvolupament de les rampes d'accés al fons 

de l'excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents). 

• Els quadres elèctrics a la intempèrie, per protecció addicional es cobriran amb viseres 

contra la pluja. Els pals provisionals en què s'han de penjar les mànegues elèctriques no 

s'ubicaran a menys de 2 m (com a norma general), de la vora de l'excavació, carretera i 

semblants. 

• El subministrament elèctric al fons d'una excavació s'executarà per un lloc que no sigui la 

rampa d'accés, per a vehicles o per al personal, (mai al costat de escales de mà). 

• Els quadres elèctrics, en servei, romandran tancats amb els panys de seguretat de triangle 

(o de clau), en servei. 

• No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.). Cal 

utilitzar "cartutxos fusibles normalitzats" adequats a cada cas. 
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11. Senyalització: 
 

Sense que en cap moment suposi o pugui suposar la substitució d’una mesura de prevenció ni 

d’organització en matèria de seguretat, es disposarà de la senyalització precisa per avisar o 

recordar dels riscos i indicar zones de pas de vianants o de circulació de vehicles. Seran d’un 

material resistent a l’exposició als agents meteorològics i a les sol·licitacions prescrites. 

• D’advertència: Forma triangular, amb pictograma amb negre sobre fons groc i costats 

negres. 

• De prohibició: Forma rodona, amb pictograma negre sobre fons blanc i costats i banda 

vermella. 

• D’obligació: Forma rodona, amb pictograma en blanc sobre fons blau. 

• Informatives: Forma rectangular, podent ser el pictograma de color blanc sobre fons blau. 

En l’aplicació dels esquemes de senyalització, el Contractista estarà obligat de manera especial 

a observar les següents disposicions per a la col·locació: 

• Les zones de treball hauran de quedar sempre delimitades en tota la seva longitud i 

amplada mitjançant cons de cautxú situats a no més de cinc metres (5 m) de distància 

entre ells. Els extrems d’aquestes zones s’hauran de senyalitzar amb cavallets 

reglamentaris, situats com a barreres a la part de calçada ocupada per les obres. 

• De nit o en condicions de poca visibilitat, els cons i els cavallets utilitzats portaran bandes 

de material reflectant. A més, tant amb els cons com amb els cavallets, s’alternaran les 

làmpades reglamentàries de llum vermella fixa. Les senyals seran reflexives i il·luminades. 

• La senyal triangular d’OBRES, si s’utilitza de nit o en condicions de poca visibilitat, sempre 

haurà de disposar d’una làmpada groga intermitent. Aquesta làmpada es col·locarà a la 

primera senyal d’una zona de treball o de qualsevol situació de perill. 

• Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallets hauran d’ésser subjectats amb 

blocs de formigó, amb la finalitat d’evitar que caiguin per efectes del vent. 

• En col·locar les senyals de limitació de la zona d’obres, tals com cons, tanques i altres, 

l’operari haurà d’estar sempre a l’interior de la zona delimitada. 

 

Barcelona, Gener de 2013 

Autor del projecte: 

Marc Sanuy Vázquez 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,52000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,37000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 20,17000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,17000 €

A012S000 h Submarinista 104,90000 €

A013H000 h Ajudant electricista 17,19000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,21000 €

A0140000 h Manobre 15,41000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,29000 €



Pressupost de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C4121110 h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda de 11 kW 21,95000 €
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MATERIALS

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93000 €

B1421110 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

5,99000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,51000 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,00000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,08000 €

B1457520 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

10,91000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

5,54000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,92000 €

B1471101 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

49,67000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost 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

54,59000 €

B1481442 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

18,02000 €

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 50,11000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,12000 €

B1487460 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

5,49000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

15,01000 €

B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

13,88000 €

B14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393 24,41000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,91000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,45000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

14,26000 €

BBBAD004 u Cartell 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

13,31000 €
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MATERIALS

vist fins 12 m

BBBAF004 u Senyal 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

9,77000 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats 0,22000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos 35,89000 €

BBD11G50 u Boia de senyalització esférica de color groc, de 800 mm de diàmetre i 1610 d'alçada, de plàstic
rigid, amb contrapes, cap i cadena de foneig, grillet de lira, 2 grillets rectes, 2 morts de 90 kg i
cadena d'unió entre els morts

1.527,12000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 31,91000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 23,16000 €

BG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

60,85000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BQU1531A mes Lloguer de 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

247,42000 €

BQU1A50A mes Lloguer de 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

172,57000 €

BQU1H53A mes Lloguer de 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

161,56000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos 53,41000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 76,88000 €

BQU27900 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 per a 4 usos

91,75000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

114,45000 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48000 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €
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P-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

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,22650

P-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

Rend.: 1,000 6,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1421110 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

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28950

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,44 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,51000 = 18,51000

Subtotal: 18,51000 18,51000

COST DIRECTE 18,51000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,43550

P-5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 12,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

1,000      x 12,00000 = 12,00000

Subtotal: 12,00000 12,00000

COST DIRECTE 12,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60000

P-6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 1,08000 = 1,08000

Subtotal: 1,08000 1,08000

COST DIRECTE 1,08000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13400

P-7 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

Rend.: 1,000 11,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1457520 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

1,000      x 10,91000 = 10,91000
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reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Subtotal: 10,91000 10,91000

COST DIRECTE 10,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,45550

P-8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,35250

P-9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,54000 = 5,54000

Subtotal: 5,54000 5,54000

COST DIRECTE 5,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,81700

P-10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 24,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 22,92000 = 22,92000

Subtotal: 22,92000 22,92000

COST DIRECTE 22,92000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,06600

P-11 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

Rend.: 1,000 52,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1471101 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

1,000      x 49,67000 = 49,67000

Subtotal: 49,67000 49,67000

COST DIRECTE 49,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,48350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,15350

P-12 H147D102 u Sistema anticaiguda compost 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

Rend.: 1,000 57,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal

1,000      x 54,59000 = 54,59000
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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

Subtotal: 54,59000 54,59000

COST DIRECTE 54,59000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,72950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,31950

P-13 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

Rend.: 1,000 18,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481442 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

1,000      x 18,02000 = 18,02000

Subtotal: 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,92100

P-14 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló Rend.: 1,000 52,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 1,000      x 50,11000 = 50,11000

Subtotal: 50,11000 50,11000

COST DIRECTE 50,11000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,50550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,61550

P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,12000 = 18,12000

Subtotal: 18,12000 18,12000
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COST DIRECTE 18,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,90600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,02600

P-16 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

Rend.: 1,000 5,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1487460 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

1,000      x 5,49000 = 5,49000

Subtotal: 5,49000 5,49000

COST DIRECTE 5,49000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76450

P-17 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 15,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 15,01000 = 15,01000

Subtotal: 15,01000 15,01000

COST DIRECTE 15,01000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,76050

P-18 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 13,88000 = 13,88000

Subtotal: 13,88000 13,88000

COST DIRECTE 13,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,57400
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P-19 H14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393
segons UNE EN 393

Rend.: 1,000 25,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393
segons UNE EN 393

1,000      x 24,41000 = 24,41000

Subtotal: 24,41000 24,41000

COST DIRECTE 24,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,63050

P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,41000 = 2,31150

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 19,52000 = 2,92800

Subtotal: 5,23950 5,23950

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,44000 = 5,28000

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

12,500      x 0,91000 = 11,37500

Subtotal: 16,65500 16,65500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05240

COST DIRECTE 21,94690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09734

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,04424

P-21 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 37,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,41000 = 15,41000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 19,52000 = 19,52000

Subtotal: 34,93000 34,93000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,34930

COST DIRECTE 35,27930
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,76397

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,04327
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P-22 H15Z2011 h Senyaler Rend.: 1,000 16,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,41000 = 15,41000

Subtotal: 15,41000 15,41000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15410

COST DIRECTE 15,56410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,34231

P-23 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 124,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,52000 = 117,12000

Subtotal: 117,12000 117,12000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,17120

COST DIRECTE 118,29120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,91456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,20576

P-24 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 16,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,41000 = 15,41000

Subtotal: 15,41000 15,41000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15410

COST DIRECTE 15,56410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,34231

P-25 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,41000 = 1,54100

Subtotal: 1,54100 1,54100

Materials
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B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,45000 = 0,13500

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 1,09500 1,09500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02312

COST DIRECTE 2,65912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79207

P-26 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,41000 = 15,41000

Subtotal: 15,41000 15,41000

Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

1,000      x 31,91000 = 31,91000

Subtotal: 31,91000 31,91000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15410

COST DIRECTE 47,47410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,37371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,84781

P-27 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

Rend.: 1,000 40,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,41000 = 15,41000

Subtotal: 15,41000 15,41000

Materials

BBBAF004 u Senyal 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

1,000      x 9,77000 = 9,77000

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el

1,000      x 13,31000 = 13,31000
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cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m

Subtotal: 23,08000 23,08000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15410

COST DIRECTE 38,64410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,93221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,57631

P-28 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,41000 = 0,77050

Subtotal: 0,77050 0,77050

Materials

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00771

COST DIRECTE 0,99821
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04991

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04812

P-29 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre
amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 40,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,41000 = 2,31150

Subtotal: 2,31150 2,31150

Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos

1,000      x 35,89000 = 35,89000

Subtotal: 35,89000 35,89000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02312

COST DIRECTE 38,22462
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91123

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,13585

P-30 HBD11G50 u 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 800 mm i alçada 1610 mm,
formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig
i dos morts de 90 kg cadascun units per una cadena

Rend.: 1,000 1.619,90 €
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de 7 a 10 metres, preparada per instal·lar

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,41000 = 15,41000

Subtotal: 15,41000 15,41000

Materials

BBD11G50 u Boia de senyalització esférica de color groc, de 800
mm de diàmetre i 1610 d'alçada, de plàstic rigid, amb
contrapes, cap i cadena de foneig, grillet de lira, 2
grillets rectes, 2 morts de 90 kg i cadena d'unió entre
els morts

1,000      x 1.527,12000 = 1.527,12000

Subtotal: 1.527,12000 1.527,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23115

COST DIRECTE 1.542,76115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 77,13806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.619,89921

P-31 HBD11G51 u 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 800 mm i alçada 1610 mm,
contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts
de 90 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

Rend.: 1,000 1.032,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,41000 = 92,46000

A012S000 h Submarinista 6,000 /R x 104,90000 = 629,40000

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 19,52000 = 117,12000

Subtotal: 838,98000 838,98000

Maquinària

C4121110 h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda de
11 kW

6,000 /R x 21,95000 = 131,70000

Subtotal: 131,70000 131,70000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 12,58470

COST DIRECTE 983,26470
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 49,16324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.032,42794

P-32 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 76,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,220 /R x 17,19000 = 3,78180

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,390 /R x 20,17000 = 7,86630

Subtotal: 11,64810 11,64810

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 60,85000 = 60,85000

Subtotal: 61,18000 61,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17472

COST DIRECTE 73,00282
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,65014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,65296

P-33 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

Rend.: 1,000 46,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,21000 = 3,44200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 20,17000 = 4,03400

Subtotal: 7,47600 7,47600

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,28000 = 0,28000
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BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 36,35000 = 36,35000

Subtotal: 36,63000 36,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11214

COST DIRECTE 44,21814
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,21091

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,42905

P-34 HQU1531A mes Lloguer de 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

Rend.: 1,000 259,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1531A mes Lloguer de 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

1,000      x 247,42000 = 247,42000

Subtotal: 247,42000 247,42000

COST DIRECTE 247,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,37100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 259,79100

P-35 HQU1A50A mes Lloguer de 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

Rend.: 1,000 181,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials

BQU1A50A mes Lloguer de 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

1,000      x 172,57000 = 172,57000

Subtotal: 172,57000 172,57000

COST DIRECTE 172,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,62850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,19850

P-36 HQU1H53A mes Lloguer de 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

Rend.: 1,000 169,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1H53A mes Lloguer de 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

1,000      x 161,56000 = 161,56000

Subtotal: 161,56000 161,56000

COST DIRECTE 161,56000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,07800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,63800

P-37 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 49,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000

Subtotal: 22,37000 22,37000

Materials

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 23,16000 = 23,16000

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida

0,105      x 14,26000 = 1,49730
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monocomponent

Subtotal: 24,65730 24,65730

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55925

COST DIRECTE 47,58655
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,37933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,96588

P-38 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 60,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,41000 = 3,85250

Subtotal: 3,85250 3,85250

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos

1,000      x 53,41000 = 53,41000

Subtotal: 53,41000 53,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09631

COST DIRECTE 57,35881
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,86794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,22675

P-39 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

Rend.: 1,000 22,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,41000 = 2,31150

Subtotal: 2,31150 2,31150

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 76,88000 = 19,22000

Subtotal: 19,22000 19,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,05779

COST DIRECTE 21,58929
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,66875

P-40 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

Rend.: 1,000 29,89 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,41000 = 5,39350

Subtotal: 5,39350 5,39350

Materials

BQU27900 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 per a 4 usos

0,250      x 91,75000 = 22,93750

Subtotal: 22,93750 22,93750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13484

COST DIRECTE 28,46584
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,42329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,88913

P-41 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 119,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,41000 = 5,39350

Subtotal: 5,39350 5,39350

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 107,90000 = 107,90000

Subtotal: 107,90000 107,90000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13484

COST DIRECTE 113,42834
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,67142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,09975

P-42 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 93,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 16,29000 = 0,81450

Subtotal: 0,81450 0,81450

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 88,65000 = 88,65000

Subtotal: 88,65000 88,65000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02036

COST DIRECTE 89,48486
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,47424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,95911
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P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,41000 = 1,54100

Subtotal: 1,54100 1,54100

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,03853

COST DIRECTE 54,48953
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,72448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,21400

P-44 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,41000 = 0,77050

Subtotal: 0,77050 0,77050

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01926

COST DIRECTE 1,70976
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08549

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,79525

P-45 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 120,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 114,45000 = 114,45000

Subtotal: 114,45000 114,45000

COST DIRECTE 114,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,72250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,17250

P-46 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

Rend.: 1,000 202,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

1,000      x 192,48000 = 192,48000

Subtotal: 192,48000 192,48000

COST DIRECTE 192,48000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,62400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,10400

P-47 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 21,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 20,53000 = 20,53000

Subtotal: 20,53000 20,53000

COST DIRECTE 20,53000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,55650

P-48 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 37,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,25000 = 35,25000

Subtotal: 35,25000 35,25000

COST DIRECTE 35,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,76250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,01250

P-49 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 16,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,41000 = 15,41000

Subtotal: 15,41000 15,41000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15410

COST DIRECTE 15,56410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,77821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,34231
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HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i
40 A d'intensitat nominal

Rend.: 1,000 0,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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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 II: 

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. 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. 38 Comitè de seguretat i salut. 

• Art. 39 Competències i facultats del Comitè de Seguretat i Salut. Art. 40 Col•laboració 

amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
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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. 

 

� Real decreto   39/97 de 17 de enero, pel que s’aprova el reglament del 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. 

� Ordenanza general de seguridad e higene en el trabajo de 8 de marzo 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. 21 Obertura de pisos.  Art. 22 Obertures a les 

parets. Art. 23 Baranes i plints. 

• Art. 24 Portes i sortides. 

• 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. 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. 
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• 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: 

a. Ordenanza del trabajo para las indústrias de la construcción el crisal y la cerámica 

del 28 de agosto de 1970. 

b. Plec de condicions técniques de la dirección general d’arquitectura. 

c. Real decreto 1.409/92 de 20 de noviembre, pel qual es regula la lliure 

comercialització i lliure circulacióintracomunita`ria dels equips de protección 

individual. 

d. Orden de 16 de mayo de 1994, per la que es modifica el periode transitori 

establert per Real decreto 1.407/1992. 

e. Orden de 28 de diciembre de 1994 sobre equipos de protección individual. 

f. Real decreto 159/1995, de 3 de febrero de 1995, del ministerio de presidencia, 

seguretat i higene al  treball  de  la  comunitat  Europea. Aquest decret modifica el 

Real decreto 1.407/1992, de 20 de noviembre (RCL 1992-2778 I RCL 1993-663), 

que regula les condicions per a la comercialització i lliure circulació  

intracomunitària  d’equips  de protección individual. 

Altres disposicions d’aplicació: 

g. Reglament electrotècnic de baixa tensió (B.O.E. 9-10-73) i el Decreto 2.413/73 de 

20 de septiembre. 

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- 574). 

• 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). 
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• 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). 

• 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: 

• 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). 

• • 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). 

• 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: 

• 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). 

• 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: o 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: 
 

a. 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. 

b. 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: 

• Tindran 2 metres d’altura. 

• Disposaran de porta d’accés per a vehicles de 4 metres d’ample i porta independent 

d’accés de personal. 

• La  tanca  es  realitzarà  a  base  de  peus  de  fusta  i  mallat  metàl·lic electrosoldat. 

• 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 de 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 pel 

Ministeri de Foment. 

• Els cables de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges 
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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 previstes 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 juny de 1998 o Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’aparells elevadors referent a grues torre per a 

obres. 
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• 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 
emprades en l’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. 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 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 sensibilitat queda 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 
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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. 

 

6. 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: 

 

6.1 Vestuaris: 
 

• 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 previstos 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, previst 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. 

 

6.2 Lavabos: 
 

• Existiran lavabos amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic, en 

nombre de 1 per cada 10 homes. 

• 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 previstes de 

tancament interior i d’una perxa. 
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• 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. 

 

6.3 Dutxes: 
 

• 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 asepsia necessaris. 

 

6.4 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 previst de taules, 

seients i calefacció. 

• Es disposaran de recipients amb tancament per a dipositar-hi les deixalles. 

 

6.5 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. 
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• 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 esclarida diària 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. 

 

7. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT: 
 

7.1 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 format 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. 

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 
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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. 

 

7.2 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 e 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  concretar 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. 

• 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. 
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7.3 Assegurances i responsabilitat civil de 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. 

 

7.4 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. 
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8. Consulta i participació dels treballadors en matèries de 
seguretat : 
 

8.1 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. 

 

8.2 Consulta de l’empresari als treballadors: 
 

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. 

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. 
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• 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. 

 

8.3 Comitès de seguretat i salut: 
 

•L’empresa constructora procurarà que per part dels treballadors es constitueixi el Comitè de 

Seguretat o Delegats de Prevenció, quan es produeixin les condicions previstes en la Llei 32/95 

amb les competència i facultats determinades per la legislació vigent. 

• Es constituiran si l’empresa té 50 o més treballadors. 

• Participarà en l’elaboració, posada en pràctica i avaluació de programes de prevenció. 

• Proposarà iniciatives sobre mètodes i procediments per a l’eficàcia en la prevenció. 

• En l’exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut estarà facultat 

per a conèixer els danys produïts en la salut dels treballadors per a valorar les seves causes i 

proposar les mesures preventives oportunes. 

 

9. Normes per a la 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 faran 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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10. Informes d’accidents: 
 

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. informe d’accident: 

• Identificació de l’obra. 

• Dia, mes i any en què s’ha produït l’accident. 

• Hora de producció de l’accident. 

• Nom de l’accidentat. 

• Categoria professional i ofici de l’accidentat. 

• Domicili de l’accidentat. 

• Lloc 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 s’hagués pogut evitar? 

• Ordres immediates a executar. 

b. Informe 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 informes 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 partes d’accident, si els hagués, es disposaran de la mateixa manera que els partes 

de deficiències. 
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Pressupost de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  DELIMITACIÓ OBRA

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.030,000

2 HBD11G51 u 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 800
mm i alçada 1610 mm, contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 90 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

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 HBD11G50 u 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 800
mm i alçada 1610 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 90 kg cadascun
units per una cadena de 7 a 10 metres, preparada per instal·lar

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ELEMENTS 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

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

Euro
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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 turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost 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

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

13 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

14 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

18 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

Euro
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Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

2 H14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

6 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  FORMACIÓ SEGURETAT I SALUT

Euro
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1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 08  EQUIPAMENTS

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 3.200,000

2 HQU1531A mes Lloguer de 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

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 HQU1A50A mes Lloguer de 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

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 HQU1H53A mes Lloguer de 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

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 14,000

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

10 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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

11 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

12 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 09  EXTEINCIÓ 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

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 10  ALTRES

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,23uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €6,29uH1421110 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- 2

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €19,44uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 4

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €12,60uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 5
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €1,13uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

P- 6

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €11,46uH1457520 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- 7

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €6,35uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 8

(SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €5,82uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 9

(CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €24,07uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 10

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €52,15uH1471101 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- 11

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €57,32uH147D102 Sistema anticaiguda compost 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- 12

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €18,92uH1481442 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- 13

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €52,62uH1485670 Armilla salvavides amb material flotant, de nilóP- 14
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €19,03uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 15

(DINOU EUROS AMB TRES CENTIMS)
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 €5,76uH1487460 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- 16

(CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €15,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 17

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €14,57uH14899A0 Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 18

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €25,63uH14FU020 Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393P- 19
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €23,04uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €37,04hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 21
(TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €16,34hH15Z2011 SenyalerP- 22
(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €124,21uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 23
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €16,34hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 24
(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,79mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €49,85uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €40,58uHBBAF004 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- 27

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,05mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 28

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €40,14uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 29

(QUARANTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €1.619,90uHBD11G50 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 800 mm i alçada 1610 mm, formada per contrapesos, flotador, cadena de
fondeig i dos morts de 90 kg cadascun units per una cadena de 7 a 10 metres, preparada per
instal·lar

P- 30

(MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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 €1.032,43uHBD11G51 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 800 mm i alçada 1610 mm, contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts
de 90 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

P- 31

(MIL TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €76,65uHG42429D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 32

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €46,43uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 33

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €259,79mesHQU1531A Lloguer de 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- 34

(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €181,20mesHQU1A50A Lloguer de 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- 35

(CENT VUITANTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €169,64mesHQU1H53A Lloguer de 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- 36

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €49,97uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fustaP- 37
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €60,23uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €22,67uHQU25701 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- 39

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €29,89uHQU27902 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- 40

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €119,10uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 41
(CENT DINOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €93,96uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 42
(NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €57,21uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 43

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €1,80uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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 €120,17uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 45

(CENT VINT EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €202,10uHQUAAAA0 Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 46
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €21,56uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 47
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €37,01uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 48
(TRENTA-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €16,34hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 49
(SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Barcelona a 10 de gener de 2013

Marc Sanuy Vázquez
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P-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

6,23 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-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

6,29 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-3 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 0,23000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,44 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,51000 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,60 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,00000 €

Altres conceptes 0,60000 €

P-6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143

i UNE-EN 12083

1,13 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 1,08000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-7 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

11,46 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €

Altres conceptes 0,55000 €

P-8 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,35 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 6,05000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,82 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,54000 €

Altres conceptes 0,28000 €

P-10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

24,07 €
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homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 22,92000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-11 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

52,15 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 49,67000 €

Altres conceptes 2,48000 €

P-12 H147D102 u Sistema anticaiguda compost 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

57,32 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 54,59000 €

Altres conceptes 2,73000 €

P-13 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

18,92 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 18,02000 €

Altres conceptes 0,90000 €

P-14 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 52,62 €

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 50,11000 €

Altres conceptes 2,51000 €

P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

19,03 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-16 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

5,76 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,49000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-17 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

15,76 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,01000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-18 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

14,57 €
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B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxa 13,88000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-19 H14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393 25,63 €

B14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393 24,41000 €

Altres conceptes 1,22000 €

P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,04 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,37500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 €

Altres conceptes 6,38500 €

P-21 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 37,04 €

Altres conceptes 37,04000 €

P-22 H15Z2011 h Senyaler 16,34 €

Altres conceptes 16,34000 €

P-23 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 124,21 €

Altres conceptes 124,21000 €

P-24 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 16,34 €

Altres conceptes 16,34000 €

P-25 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,79 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

Altres conceptes 1,69500 €

P-26 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

49,85 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 31,91000 €

Altres conceptes 17,94000 €

P-27 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

40,58 €

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 17,50000 €

P-28 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el

desmuntatge inclòs

1,05 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats 0,22000 €

Altres conceptes 0,83000 €
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P-29 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

40,14 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 V, 35,89000 €

Altres conceptes 4,25000 €

P-30 HBD11G50 u 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 800 mm i alçada 1610 mm, formada per

contrapesos, flotador, cadena de fondeig i dos morts de 90 kg cadascun units per una cadena

de 7 a 10 metres, preparada per instal·lar

1.619,90 €

BBD11G50 u Boia de senyalització esférica de color groc, de 800 mm de diàmetre i 1610 d'alçada, d 1.527,12000 €

Altres conceptes 92,78000 €

P-31 HBD11G51 u 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 800 mm i alçada 1610 mm, contrapesos,

flotador, cadena de fondeig i dos morts de 90 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

1.032,43 €

Altres conceptes 1.032,43000 €

P-32 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

76,65 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 60,85000 €

Altres conceptes 15,47000 €

P-33 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

46,43 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

Altres conceptes 9,80000 €

P-34 HQU1531A mes Lloguer de 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

259,79 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 247,42000 €
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Altres conceptes 12,37000 €

P-35 HQU1A50A mes Lloguer de 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

181,20 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 172,57000 €

Altres conceptes 8,63000 €

P-36 HQU1H53A mes Lloguer de 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

169,64 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 161,56000 €

Altres conceptes 8,08000 €

P-37 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 49,97 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 23,16000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,49730 €

Altres conceptes 25,31270 €

P-38 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

60,23 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 53,41000 €

Altres conceptes 6,82000 €

P-39 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

22,67 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,22000 €

Altres conceptes 3,45000 €

P-40 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

29,89 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3.5 m de llargària i 0.8 m d'amplària, amb c 22,93750 €

Altres conceptes 6,95250 €

P-41 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 119,10 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

Altres conceptes 11,20000 €

P-42 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 93,96 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Altres conceptes 5,31000 €

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

57,21 €
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Altres conceptes 4,30000 €

P-44 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,80 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €

Altres conceptes 0,88000 €

P-45 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

120,17 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Altres conceptes 5,72000 €

P-46 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 202,10 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 192,48000 €

Altres conceptes 9,62000 €

P-47 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,56 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,53000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-48 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 37,01 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-49 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 16,34 €

Altres conceptes 16,34000 €

Barcelona a 10 de gener de 2013

Marc Sanuy Vázquez
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Delimitació obra

1 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

2,79 1.030,000 2.873,70

2 HBD11G51 u 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 800 mm i alçada 1610 mm, contrapesos, flotador, cadena

de fondeig i dos morts de 90 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 (P - 31)

1.032,43 40,000 41.297,20

3 HBD11G50 u 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 800 mm i alçada 1610 mm, formada per contrapesos,

flotador, cadena de fondeig i dos morts de 90 kg cadascun units per

una cadena de 7 a 10 metres, preparada per instal·lar (P - 30)

1.619,90 40,000 64.796,00

TOTAL Capítol 01.01 108.966,90

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Elements 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 (P - 1)

6,23 150,000 934,50

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 - 2)

6,29 150,000 943,50

3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

(P - 5)

12,60 150,000 1.890,00

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 - 7)

11,46 75,000 859,50

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 - 8)

6,35 75,000 476,25

6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,82 75,000 436,50

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

turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346

i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

24,07 75,000 1.805,25

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 - 13)

18,92 75,000 1.419,00

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 - 16)

5,76 75,000 432,00

euros
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10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost 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 - 12)

57,32 40,000 2.292,80

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

UNE-EN 458 (P - 3)

0,24 75,000 18,00

12 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

19,03 200,000 3.806,00

13 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló (P - 14) 52,62 75,000 3.946,50

14 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 4)

19,44 75,000 1.458,00

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 - 11)

52,15 75,000 3.911,25

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)

15,76 15,000 236,40

17 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó

(100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN

470-1 i UNE-EN 348 (P - 18)

14,57 75,000 1.092,75

18 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,

homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,13 150,000 169,50

TOTAL Capítol 01.02 26.127,70

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Sistemes de Protecció Col·lectiva

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

(P - 21)

37,04 350,000 12.964,00

2 H14FU020 u Armila de flotació 50N homologada 50/CE/393 segons UNE EN 393 (P

- 19)

25,63 40,000 1.025,20

3 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el

desmuntatge inclòs (P - 20)

23,04 5,000 115,20

4 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

49,85 5,000 249,25

5 H15Z2011 h Senyaler (P - 22) 16,34 18,000 294,12

6 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

40,14 10,000 401,40

7 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 - 27)

40,58 4,000 162,32

8 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc

alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

1,05 100,000 105,00

TOTAL Capítol 01.03 15.316,49

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Protecció Instal·lació Elèctrica

euros
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1 HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat

nominal (P - 0)

0,00 18,000 0,00

2 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 32)

76,65 28,000 2.146,20

TOTAL Capítol 01.04 2.146,20

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Formació Seguretat i Salut

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

24)

16,34 120,000 1.960,80

TOTAL Capítol 01.05 1.960,80

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 06 Control Salud del Personal

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 48) 37,01 125,000 4.626,25

TOTAL Capítol 01.06 4.626,25

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 07 Medicina Preventiva i Primers Auxilis

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 45)

120,17 24,000 2.884,08

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 46) 202,10 10,000 2.021,00

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 47) 21,56 20,000 431,20

TOTAL Capítol 01.07 5.336,28

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 08 Equipaments

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 49) 16,34 3.200,000 52.288,00

2 HQU1531A mes Lloguer de 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 - 34)

259,79 14,000 3.637,06

euros
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3 HQU1A50A mes Lloguer de 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 - 35)

181,20 14,000 2.536,80

4 HQU1H53A mes Lloguer de 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 - 36)

169,64 14,000 2.374,96

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 41)

119,10 5,000 595,50

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs (P - 42)

93,96 5,000 469,80

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

57,21 10,000 572,10

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44) 1,80 30,000 54,00

9 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 - 40)

29,89 10,000 298,90

10 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 - 39)

22,67 20,000 453,40

11 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler

de fusta (P - 37)

49,97 10,000 499,70

12 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

60,23 100,000 6.023,00

TOTAL Capítol 01.08 69.803,22

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 09 Exteinció 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 (P - 33)

46,43 32,000 1.485,76

TOTAL Capítol 01.09 1.485,76

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 10 Altres

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

23)

124,21 14,000 1.738,94

TOTAL Capítol 01.10 1.738,94

euros
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Delimitació obra 108.966,90

Capítol 01.02  Elements protecció individual 26.127,70

Capítol 01.03  Sistemes de Protecció Col·lectiva 15.316,49

Capítol 01.04  Protecció Instal·lació Elèctrica 2.146,20

Capítol 01.05  Formació Seguretat i Salut 1.960,80

Capítol 01.06  Control Salud del Personal 4.626,25

Capítol 01.07  Medicina Preventiva i Primers Auxilis 5.336,28

Capítol 01.08  Equipaments 69.803,22

Capítol 01.09  Exteinció d'Incendis 1.485,76

Capítol 01.10  Altres 1.738,94

Obra 01 Pressupost 01 237.508,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

237.508,54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 237.508,54

237.508,54

euros



 

 

 

 

 

Annex 15: Justificació 

de Preus 
 

 



Projecte de Remodelació del Port de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MA D'OBRA

A0111000 h Encargado de obra 25,74000 €

A0112000 h Jefe de cuadrilla 24,38000 €

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,24000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,53000 €

A012S000 h Submarinista 104,90000 €

A0134000 h Ayudante ferrallista 20,44000 €

A013H000 h Ayudante electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,09000 €

A0140000 h Peón 19,25000 €

A0150000 h Peón especialista 19,92000 €

A0171000 h Patrón de cabotaje 30,28000 €

A0174000 h Contramaestre 23,02000 €

A0176000 h Mecánico naval mayor 33,98000 €

A0178000 h Marinero 19,28000 €

A0212000 h Equipo de submarinistas formado por... 203,17000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 68,31000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kW 78,44000 €

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 174,93000 €

C1315020 h Retroexcavadora mediana 60,38000 €

C1315U20 h Retroexcavadora con garra prensora, de medida grande 425,58000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1336U01 h Apisonadora de neumáticos de 14 t 23,47000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 38,50000 €

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 48,25000 €

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 52,80000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 43,58000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1506U05 h Camión góndola de 60 t 98,83000 €

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de 600t*m 128,50000 €

C150GBU4 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de 1500t*m 214,16000 €

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 127,98000 €

C150UU20 h Pórtico para transporte de bloques de hasta 60 t 95,57000 €

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 156,75000 €

C17011U0 h Bomba de hormigón de hasta 15 m3/h 165,33000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 78,42000 €

C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 53,99000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170H000 h Máquina cortajuntas 10,61000 €

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 45,82000 €

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 90,77000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 38,40000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual 29,37000 €

C200U000 h Equipo de láser para limpieza 41,51000 €

C200U010 h Vibrador de aguja 9,50000 €

C200U020 h Cizalla eléctrica de 3 C.V. 3,24000 €

C200U040 h Dobladora de armaduras 3,43000 €

C414U010 h Embarcación auxiliar 40,05000 €

C414U020 h Remolcador 178,29000 €

C4211100 h Draga de cuchara con pontón y equipo con cuchara de 1000 l de capacidad 424,00000 €

C4311000 h Gánguil autopropulsado de 150 m3 172,00000 €
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MAQUINÀRIA

C4311U01 h Gánguil autopropulsado de 250 m3 254,73000 €

C431U200 h Pontona autopropulsada con grúa de 100 a 300 t de capacidad 175,45000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €



Projecte de Remodelació del Port de Roses
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,94000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,94000 €

B031U100 t Arena natural de 0 a 5 mm 17,01000 €

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 16,54000 €

B0332R10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 16 mm, per a formigons 19,63000 €

B033U100 t Balasto 16,23000 €

B0391240 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20 20,71000 €

B044U110 t Escollera sin clasificar 13,69000 €

B044U130 t Escollera de piedra natural de tamaño entre 0,15 t a 0,35 t a pie de obra. 15,14000 €

B044U180 t Escollera de 2,00 t a 3,00 t 15,18000 €

B0511502 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 101,09000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 108,50000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0640045 m3 Colocación y hormigonado de pilote en juntas de cajones 70,62000 €

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

86,03000 €

B0640160 m3 Hormigón HM-20/B/40/I+Qa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

83,62000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

B064E32B m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

84,18000 €

B064G32B m3 Hormigón HM-30/B/40/I+Qb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 300
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

82,05000 €

B065EM0B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIIb de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIb

83,34000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,31000 €

B0811020 kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,43000 €

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la norma UNE-EN 934-2 1,42000 €

B081P020 t Cendres volants per a formigó 44,04000 €

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1.3 mm 1,08000 €

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0DFU100 u Parte proporcional de encofrado metálico para bloques cúbicos de 23 t 25,40000 €

B0DFU210 m3 Parte proporcional de uso encofrado metálico y cajonero 25,30000 €

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para estructura de muelles 5,37000 €

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para remate de muelles 0,80000 €

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para espaldón 8,76000 €

B0DZA000 l Desencofrante 2,51000 €

B44ZU140 u Tirantes de anclaje y accesorios 634,33000 €
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MATERIALS

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,06000 €

B9F1N100 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm i 8 cm de gruix, preu superior 12,18000 €

B9H13110 t Mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa D-20 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración

52,81000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,77000 €

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 54,59000 €

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 46,40000 €

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 76,47000 €

BBMAU150 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al paviment

198,64000 €

BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja 21,32000 €

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 780x340x40 mm i 41 kg de pes 50,70000 €

BD7F737U m Tubo de PVC para saneamiento de 300 mm de diámetro nominal 18,38000 €

BG133602 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material antixoc, amb porta, amb vuit mòduls i
per a muntar superficialment

11,97000 €

BG31B760 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x16 mm2 +10 mm2 7,23000 €

BG31BB90 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x70 mm2 +35 mm2 24,53000 €

BG31BCA0 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x95 mm2 +50 mm2 33,91000 €

BG4114CJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

98,20000 €

BG415DJ9 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según
UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN

42,49000 €

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

213,44000 €

BG42539D u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

85,75000 €

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció 1,30000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 8 m i 1.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

368,24000 €

BHNF4A20 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125
W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip

174,50000 €

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 38,94000 €

BM230001 u Boca de riego con trampillón, marco, tapa y accesorios 72,83000 €

BM230002 u Toma de agua tipo APD 72,83000 €

BN83B3E0 u Válvula de retención de disco manual para montar entre bridas, de 80 mm de diámetro nominal, de
40 bar de PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpo de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), precio
alto

131,71000 €

BNH4C420 u Bomba centrífuga normalizada s/DIN de 18000 l/h de caudal, como máximo, de presión máxima 2
bar, tipo 2

1.455,75000 €

BQQ1U110 u Bolardo de acero moldeado 2.405,16000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D051YTNK m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca
amb ciment CEM I 42,5 N i cendres volants, additiu
inhibidor d'adormiment i granulat de pedra granítica
de grandària màxima 16 mm, elaborat a l'obra amb
planta formigonera de 60 m3/h

Rend.: 1,000 72,98000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

Subtotal: 2,94384 2,94384

Materials

B0332R10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària
màxima 16 mm, per a formigons

1,000      x 19,63000 = 19,63000

B0511502 t Ciment pòrtland CEM I 42,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

0,198      x 101,09000 = 20,01582

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons
la norma UNE-EN 934-2

3,200      x 1,42000 = 4,54400

B081P020 t Cendres volants per a formigó 0,040      x 44,04000 = 1,76160

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,950      x 19,94000 = 18,94300

B0111000 m3 Aigua 0,101      x 1,11000 = 0,11211

Subtotal: 65,00653 65,00653

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 72,98017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,98017

D054MZXK m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

Rend.: 1,000 60,81000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

Subtotal: 2,94384 2,94384
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Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 1,100      x 18,12000 = 19,93200

B0111000 m3 Aigua 0,160      x 1,11000 = 0,17760

B0811020 kg Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma
UNE-EN 934-2

0,700      x 1,43000 = 1,00100

B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

0,140      x 108,50000 = 15,19000

B0331P10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 40 mm, per a formigons

1,000      x 16,54000 = 16,54000

Subtotal: 52,84060 52,84060

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 60,81424

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,81424

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 110,95000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,37000 = 31,16610

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

Subtotal: 88,53810 88,53810

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 110,94651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,94651

D9381K9K m3 Conglomerat de grava-ciment GC20 sense additius,
amb ciment CEM IV/B 32,5 N, elaborat a l'obra en
planta de 60 m3/h

Rend.: 1,000 40,52000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,250 /R x 19,92000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

Maquinària

C17A20Q0 h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,017 /R x 90,77000 = 1,54309

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,025 /R x 56,03000 = 1,40075

Subtotal: 2,94384 2,94384

Materials

B0391240 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment GC20 1,000      x 20,71000 = 20,71000

B0111000 m3 Aigua 0,110      x 1,11000 = 0,12210

B051A302 t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN
197-1, a granel

0,108      x 108,50000 = 11,71800

Subtotal: 32,55010 32,55010

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04980

COST DIRECTE 40,52374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,52374
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F216R443 m Enderroc de reixat metàl·lic de més de 2 i fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de
formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,120 /R x 19,92000 = 2,39040

A0140000 h Peón 0,070 /R x 19,25000 = 1,34750

Subtotal: 3,73790 3,73790

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,001 /R x 56,03000 = 0,05603

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,060 /R x 16,58000 = 0,99480

Subtotal: 1,05083 1,05083

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05607

COST DIRECTE 4,84480
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08704

P-2 FBA19110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,32645 0,32645

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,005 /R x 38,40000 = 0,19200

Subtotal: 0,19200 0,19200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0133      x 3,77000 = 0,05014

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0255      x 7,78000 = 0,19839

Subtotal: 0,24853 0,24853

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00490

COST DIRECTE 0,77188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81047

P-3 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,32 €



Projecte de Remodelació del Port de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0140000 h Peón 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

Subtotal: 0,32645 0,32645

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada 0,005 /R x 38,40000 = 0,19200

Subtotal: 0,19200 0,19200

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0377      x 3,77000 = 0,14213

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0755      x 7,78000 = 0,58739

Subtotal: 0,72952 0,72952

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00490

COST DIRECTE 1,25287
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06264

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31551

P-4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 23,02000 = 1,93368

A0140000 h Peón 0,042 /R x 19,25000 = 0,80850

Subtotal: 2,74218 2,74218

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,042 /R x 29,37000 = 1,23354

Subtotal: 1,23354 1,23354

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,77000 = 0,94212

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844

Subtotal: 4,83056 4,83056

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04113

COST DIRECTE 8,84741
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44237

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28978

P-5 FBA6U150 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb
la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment

Rend.: 1,000 235,97 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,500 /R x 19,92000 = 9,96000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

Subtotal: 21,47000 21,47000

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 8,39000 = 4,19500

Subtotal: 4,19500 4,19500

Materials

BBMAU150 m Banda sonora de cautxú amb lamines reflectants i
antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb
la part proporcional de elements terminals i fixacions
al paviment

1,000      x 198,64000 = 198,64000

Subtotal: 198,64000 198,64000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,42940

COST DIRECTE 224,73440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,23672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 235,97112

P-6 FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 73,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM11102 u Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000      x 54,59000 = 54,59000

Subtotal: 54,59000 54,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 70,22100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,51105

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,73205

P-7 FBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 65,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials
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BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 46,40000 = 46,40000

Subtotal: 46,40000 46,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 62,03100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,10155

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,13255

P-8 FBB11351 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 96,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,800 /R x 19,25000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Materials

BBM13602 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 76,47000 = 76,47000

Subtotal: 76,47000 76,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23100

COST DIRECTE 92,10100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,60505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,70605

P-9 G214P001 m3 Derribo de obra sumergida en dique de abrigo incluso
el transporte al lugar de acopio para su uso como
material de aportación reciclado

Rend.: 1,000 75,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0667 /R x 23,02000 = 1,53543

A012S000 h Submarinista 0,1333 /R x 104,90000 = 13,98317

A0150000 h Peón especialista 0,0667 /R x 19,92000 = 1,32866

Subtotal: 16,84726 16,84726

Maquinària

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,0667 /R x 38,50000 = 2,56795

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0667 /R x 128,50000 = 8,57095

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,0667 /R x 60,38000 = 4,02735

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0667 /R x 174,93000 = 11,66783

C1315U20 h Retroexcavadora con garra prensora, de medida
grande

0,0667 /R x 425,58000 = 28,38619

Subtotal: 55,22027 55,22027



Projecte de Remodelació del Port de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 72,06753
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,60338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,67091

P-10 G214P010 m3 Demolición, carga y transporte de estructuras de
hormigón armado

Rend.: 1,000 81,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,9091 /R x 19,92000 = 18,10927

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,2273 /R x 24,38000 = 5,54157

A0140000 h Peón 0,4545 /R x 19,25000 = 8,74913

Subtotal: 32,39997 32,39997

Maquinària

C1311270 h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kW 0,0455 /R x 78,44000 = 3,56902

C1105A00 h Retroexcavadora con martillo rompedor 0,4545 /R x 68,31000 = 31,04690

C1101200 h Compresor con dos martillos neumáticos 0,4545 /R x 16,58000 = 7,53561

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,0909 /R x 38,50000 = 3,49965

Subtotal: 45,65118 45,65118

COST DIRECTE 78,05115
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,90256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 81,95371

P-11 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a col·locació serveis, en
terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega
amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 55,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 2,700 /R x 19,25000 = 51,97500

Subtotal: 51,97500 51,97500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77963

COST DIRECTE 52,75463
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,63773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,39236

P-12 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 21,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 0,450 /R x 19,92000 = 8,96400
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Subtotal: 8,96400 8,96400

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mediana 0,120 /R x 60,38000 = 7,24560

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,450 /R x 8,61000 = 3,87450

Subtotal: 11,12010 11,12010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13446

COST DIRECTE 20,21856
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,22949

P-13 G2H2P010 m3 Dragado Rend.: 1,000 5,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C414U010 h Embarcación auxiliar 0,0033 /R x 40,05000 = 0,13217

C4211100 h Draga de cuchara con pontón y equipo con cuchara
de 1000 l de capacidad

0,0033 /R x 424,00000 = 1,39920

C4311U01 h Gánguil autopropulsado de 250 m3 0,0133 /R x 254,73000 = 3,38791

Subtotal: 4,91928 4,91928

COST DIRECTE 4,91928
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16524

P-14 G305P020 m3 Hormigón para losas de cimentación
HM-20/B/20/I+Qa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm y vertido con bomba

Rend.: 1,000 117,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0833 /R x 24,38000 = 2,03085

A0140000 h Peón 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 6,84335 6,84335

Maquinària

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,0833 /R x 156,75000 = 13,05728

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,0833 /R x 45,82000 = 3,81681

Subtotal: 16,87409 16,87409

Materials

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 86,03000 = 87,75060

Subtotal: 87,75060 87,75060
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COST DIRECTE 111,46804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,57340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,04144

P-15 G305P025 m3 Hormigón en muelles, HM-20/B/20/I+Qa incluyendo la
parte proporcional de encofrado, suministro y puesta
en obra con bomba de hormigonado

Rend.: 1,000 123,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,025 /R x 23,02000 = 0,57550

A0111000 h Encargado de obra 0,100 /R x 25,74000 = 2,57400

A0140000 h Peón 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

A012S000 h Submarinista 0,050 /R x 104,90000 = 5,24500

Subtotal: 10,31950 10,31950

Maquinària

C200U010 h Vibrador de aguja 0,200 /R x 9,50000 = 1,90000

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,050 /R x 156,75000 = 7,83750

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,050 /R x 45,82000 = 2,29100

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,010 /R x 128,50000 = 1,28500

Subtotal: 13,31350 13,31350

Materials

B0DFU250 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
remate de muelles

1,000      x 0,80000 = 0,80000

B0DFU240 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
estructura de muelles

1,000      x 5,37000 = 5,37000

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 86,03000 = 87,75060

Subtotal: 93,92060 93,92060

COST DIRECTE 117,55360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,87768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,43128

P-16 G305P040 m3 Hormigón en espaldón de dique, HM-30 incluyendo el
encofrado deslizante, suministro, armado del talón,
puesta en obra y las labores de curado

Rend.: 1,000 113,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,0333 /R x 23,02000 = 0,76657

A0111000 h Encargado de obra 0,0333 /R x 25,74000 = 0,85714

A0140000 h Peón 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 5,47371 5,47371

Maquinària
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C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,0667 /R x 45,82000 = 3,05619

C200U010 h Vibrador de aguja 0,1333 /R x 9,50000 = 1,26635

C1701100 h Camión con bomba de hormigonar 0,0333 /R x 156,75000 = 5,21978

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,0067 /R x 128,50000 = 0,86095

Subtotal: 10,40327 10,40327

Materials

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 86,03000 = 87,75060

B0DFU290 m2 Parte proporcional de uso de encofrado metálico para
espaldón

0,400      x 8,76000 = 3,50400

B0DZA000 l Desencofrante 0,200      x 2,51000 = 0,50200

Subtotal: 91,75660 91,75660

COST DIRECTE 107,63358
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,38168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,01526

P-17 G30BP015 kg Acero B 500 S de límite elástico >500 N/mm2 en
barras corrugadas de diámetro igual o superior a 16
mm, para el armado de cajones

Rend.: 1,000 0,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ayudante ferrallista 0,0033 /R x 20,44000 = 0,06745

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,0033 /R x 23,02000 = 0,07597

Subtotal: 0,14342 0,14342

Maquinària

C200U040 h Dobladora de armaduras 0,0033 /R x 3,43000 = 0,01132

C200U020 h Cizalla eléctrica de 3 C.V. 0,0033 /R x 3,24000 = 0,01069

Subtotal: 0,02201 0,02201

Materials

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

1,000      x 0,60000 = 0,60000

B0A14200 kg Alambre recocido de diámetro 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080

Subtotal: 0,61080 0,61080

COST DIRECTE 0,77623
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81504

P-18 G3J3P001 m3 Bloque BARA de hormigón, incluida la fabricación,
curado, almacenaje y colocación por medios
terrestres y/o marítimos

Rend.: 1,000 119,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0111000 h Encargado de obra 0,0125 /R x 25,74000 = 0,32175

A0121000 h Oficial 1a 0,025 /R x 23,02000 = 0,57550

A012S000 h Submarinista 0,0025 /R x 104,90000 = 0,26225

A0140000 h Peón 0,025 /R x 19,25000 = 0,48125

A0150000 h Peón especialista 0,025 /R x 19,92000 = 0,49800

Subtotal: 2,13875 2,13875

Maquinària

C431U200 h Pontona autopropulsada con grúa de 100 a 300 t de
capacidad

0,025 /R x 175,45000 = 4,38625

C200U010 h Vibrador de aguja 0,050 /R x 9,50000 = 0,47500

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,050 /R x 45,82000 = 2,29100

C150GBU4 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
1500t*m

0,025 /R x 214,16000 = 5,35400

C1506U05 h Camión góndola de 60 t 0,050 /R x 98,83000 = 4,94150

C150UU20 h Pórtico para transporte de bloques de hasta 60 t 0,025 /R x 95,57000 = 2,38925

Subtotal: 19,83700 19,83700

Materials

B0DFU100 u Parte proporcional de encofrado metálico para
bloques cúbicos de 23 t

0,220      x 25,40000 = 5,58800

B0DZA000 l Desencofrante 0,200      x 2,51000 = 0,50200

B0640160 m3 Hormigón HM-20/B/40/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 83,62000 = 85,29240

Subtotal: 91,38240 91,38240

COST DIRECTE 113,35815
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,66791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,02606

P-19 G3J4P030 t Escollera de 0,25 t de piedra natural, de densidad
igual o superior a 2,65t/m3 y cantos de peso entre
0,15 y 0,35 t, incluido transporte y colocación en obra
y perfilado de taludes según planos

Rend.: 1,000 18,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,005 /R x 24,38000 = 0,12190

A0140000 h Peón 0,005 /R x 19,25000 = 0,09625

Subtotal: 0,21815 0,21815

Maquinària

C150GBU2 h Grúa autopropulsada para un momento máximo de
600t*m

0,005 /R x 128,50000 = 0,64250

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,005 /R x 174,93000 = 0,87465

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,020 /R x 52,80000 = 1,05600

Subtotal: 2,57315 2,57315

Materials

B044U130 t Escollera de piedra natural de tamaño entre 0,15 t a
0,35 t a pie de obra.

1,000      x 15,14000 = 15,14000
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Subtotal: 15,14000 15,14000

COST DIRECTE 17,93130
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,89657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,82787

P-20 G3J4P050 t Escollera 2,00 - 3,00 t, colocada en manto Rend.: 1,000 19,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,0056 /R x 19,25000 = 0,10780

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0056 /R x 24,38000 = 0,13653

Subtotal: 0,24433 0,24433

Maquinària

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,0222 /R x 52,80000 = 1,17216

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,0056 /R x 174,93000 = 0,97961

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 0,0056 /R x 127,98000 = 0,71669

Subtotal: 2,86846 2,86846

Materials

B044U180 t Escollera de 2,00 t a 3,00 t 1,000      x 15,18000 = 15,18000

Subtotal: 15,18000 15,18000

COST DIRECTE 18,29279
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20743

P-21 G3J4P201 m2 Enrase de escollera en cimientos de cajones Rend.: 1,000 30,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0212000 h Equipo de submarinistas formado por... 0,060 /R x 203,17000 = 12,19020

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,020 /R x 24,38000 = 0,48760

A0140000 h Peón 0,020 /R x 19,25000 = 0,38500

Subtotal: 13,06280 13,06280

Maquinària

C1311280 h Pala cargadora grande sobre orugas, de 119 kW 0,005 /R x 174,93000 = 0,87465

C1501A00 h Camión para transporte de 24 t 0,020 /R x 52,80000 = 1,05600

C150U010 h Grúa tipo Titán o equivalente 0,005 /R x 127,98000 = 0,63990

C4311000 h Gánguil autopropulsado de 150 m3 0,020 /R x 172,00000 = 3,44000

Subtotal: 6,01055 6,01055

Materials

B033U100 t Balasto 0,600      x 16,23000 = 9,73800

Subtotal: 9,73800 9,73800
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COST DIRECTE 28,81135
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,25192

P-22 G46AP010 m3 Hormigón HA-30/B/20/IIIb, en cajones Rend.: 1,000 135,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 h Encargado de obra 0,0333 /R x 25,74000 = 0,85714

A0140000 h Peón 0,1333 /R x 19,25000 = 2,56603

A0121000 h Oficial 1a 0,0667 /R x 23,02000 = 1,53543

Subtotal: 4,95860 4,95860

Maquinària

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,0667 /R x 45,82000 = 3,05619

C17011U0 h Bomba de hormigón de hasta 15 m3/h 0,0667 /R x 165,33000 = 11,02751

Subtotal: 14,08370 14,08370

Materials

B0DFU210 m3 Parte proporcional de uso encofrado metálico y
cajonero

1,000      x 25,30000 = 25,30000

B065EM0B m3 Hormigón HA-30/B/20/IIIb de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 325 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición IIIb

1,020      x 83,34000 = 85,00680

Subtotal: 110,30680 110,30680

COST DIRECTE 129,34910
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,46746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,81656

P-23 G46AP106 u Voladura, remolcado y fondeo de cajón al
emplazamiento definitivo

Rend.: 1,000 4.771,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 10,000 /R x 23,02000 = 230,20000

A0111000 h Encargado de obra 10,000 /R x 25,74000 = 257,40000

A0176000 h Mecánico naval mayor 10,000 /R x 33,98000 = 339,80000

A0174000 h Contramaestre 10,000 /R x 23,02000 = 230,20000

A0212000 h Equipo de submarinistas formado por... 5,000 /R x 203,17000 = 1.015,85000

A0178000 h Marinero 20,000 /R x 19,28000 = 385,60000

A0171000 h Patrón de cabotaje 10,000 /R x 30,28000 = 302,80000

Subtotal: 2.761,85000 2.761,85000

Maquinària

C414U020 h Remolcador 10,000 /R x 178,29000 = 1.782,90000

Subtotal: 1.782,90000 1.782,90000
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COST DIRECTE 4.544,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 227,23750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.771,98750

P-24 G46AP111 m3 Arena en relleno de celdas de cajones Rend.: 1,000 19,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,020 /R x 38,50000 = 0,77000

C1311270 h Pala cargadora mediana sobre orugas, de 119 kW 0,010 /R x 78,44000 = 0,78440

Subtotal: 1,55440 1,55440

Materials

B031U100 t Arena natural de 0 a 5 mm 1,000      x 17,01000 = 17,01000

Subtotal: 17,01000 17,01000

COST DIRECTE 18,56440
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,92822

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,49262

P-25 G46AP121 m Junta entre cajones Rend.: 1,000 351,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 h Encargado de obra 0,250 /R x 25,74000 = 6,43500

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0140000 h Peón 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 37,19500 37,19500

Maquinària

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,250 /R x 45,82000 = 11,45500

C1501800 h Camión para transporte de 12 t 0,500 /R x 38,50000 = 19,25000

Subtotal: 30,70500 30,70500

Materials

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

1,020      x 86,03000 = 87,75060

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

40,000      x 0,60000 = 24,00000

B044U110 t Escollera sin clasificar 6,200      x 13,69000 = 84,87800

B0640045 m3 Colocación y hormigonado de pilote en juntas de
cajones

1,000      x 70,62000 = 70,62000

Subtotal: 267,24860 267,24860

COST DIRECTE 335,14860
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,75743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 351,90603

P-26 G935K925 m3 Base de grava-ciment GC20 elaborada a l'obra, amb
ciment CEM IV/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 48,52 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,015 /R x 21,53000 = 0,32295

A0140000 h Peón 0,080 /R x 19,25000 = 1,54000

Subtotal: 1,86295 1,86295

Maquinària

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 42,60000 = 0,08520

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,016 /R x 66,20000 = 1,05920

Subtotal: 1,73870 1,73870

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,025      x 1,11000 = 0,02775

D9381K9K m3 Conglomerat de grava-ciment GC20 sense additius,
amb ciment CEM IV/B 32,5 N, elaborat a l'obra en
planta de 60 m3/h

1,050      x 40,52374 = 42,54993

Subtotal: 42,57768 42,57768

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02794

COST DIRECTE 46,20727
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,31036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,51764

P-27 G9372210 m3 Base de formigó magre vibrat amb 140 kg/m3 de
ciment CEM IV/B 32,5 N, additiu inclusor d'aire i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 40
mm, col·locat i vibrat amb estenedora

Rend.: 1,000 73,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,105 /R x 19,25000 = 2,02125

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 21,53000 = 0,86120

Subtotal: 2,88245 2,88245

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 78,42000 = 3,13680

Subtotal: 3,13680 3,13680

Materials

D054MZXK m3 Formigó magre amb 140 kg/m3 de ciment CEM IV/B
32,5 N, additiu inclusor d'aire i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 40 mm, elaborat a
l'obra amb planta formigonera de 60 m3/h

1,050      x 60,81424 = 63,85495

Subtotal: 63,85495 63,85495

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04324

COST DIRECTE 69,91744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,49587

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,41331
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P-28 G9382261 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de
pedra granítica de grandària màxima 16 mm, ciment
CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge
del material al 97% del PM

Rend.: 1,000 88,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,090 /R x 19,25000 = 1,73250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,018 /R x 21,53000 = 0,38754

Subtotal: 2,12004 2,12004

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 42,60000 = 0,08520

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,030 /R x 59,14000 = 1,77420

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,030 /R x 78,42000 = 2,35260

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,015 /R x 60,52000 = 0,90780

Subtotal: 5,11980 5,11980

Materials

D051YTNK m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca
amb ciment CEM I 42,5 N i cendres volants, additiu
inhibidor d'adormiment i granulat de pedra granítica
de grandària màxima 16 mm, elaborat a l'obra amb
planta formigonera de 60 m3/h

1,050      x 72,98017 = 76,62918

Subtotal: 76,62918 76,62918

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03180

COST DIRECTE 83,90082
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,19504

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,09586

P-29 G9E1321G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 33,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,570 /R x 21,53000 = 12,27210

A0140000 h Peón 0,447 /R x 19,25000 = 8,60475

Subtotal: 20,87685 20,87685

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0315      x 110,94651 = 3,49482



Projecte de Remodelació del Port de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,11000 = 0,00111

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0469      x 19,94000 = 0,93519

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020      x 6,06000 = 6,18120

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 105,75000 = 0,32783

Subtotal: 10,94015 10,94015

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31315

COST DIRECTE 32,13015
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,60651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,73666

P-30 G9F1N111 m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
de 20x40,5 cm i 8 cm de gruix, preu superior, sobre
llit de sorra de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Rend.: 1,000 26,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,356 /R x 19,25000 = 6,85300

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,185 /R x 21,53000 = 3,98305

A0150000 h Peón especialista 0,019 /R x 19,92000 = 0,37848

Subtotal: 11,21453 11,21453

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,61000 = 0,16359

Subtotal: 0,16359 0,16359

Materials

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,046      x 19,94000 = 0,91724

B9F1N100 m2 Peça de formigó de forma rectangular de 20x40.5 cm
i 8 cm de gruix, preu superior

1,020      x 12,18000 = 12,42360

Subtotal: 13,34084 13,34084

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16822

COST DIRECTE 24,88718
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,24436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,13154

P-31 G9GAP015 m3 Pavimento de hormigón armado, con árido granítico e
inhibidor de fraguado, esparcido desde camión,
extendido y vibrado con extendedora con estriado
longitudinal y juntas cortadas en fresco

Rend.: 0,276 147,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,100 /R x 19,25000 = 6,97464

A0121000 h Oficial 1a 0,0333 /R x 23,02000 = 2,77741

A0150000 h Peón especialista 0,0667 /R x 19,92000 = 4,81400
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Subtotal: 14,56605 14,56605

Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,0333 /R x 78,42000 = 9,46154

C170H000 h Máquina cortajuntas 0,0333 /R x 10,61000 = 1,28012

C170MM00 h Camión hormigonera de 6 m3 0,0667 /R x 45,82000 = 11,07317

C200U000 h Equipo de láser para limpieza 0,0333 /R x 41,51000 = 5,00827

Subtotal: 26,82310 26,82310

Materials

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

13,000      x 0,60000 = 7,80000

B0815020 kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons
la norma UNE-EN 934-2

3,400      x 1,42000 = 4,82800

B064G32B m3 Hormigón HM-30/B/40/I+Qb de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

1,050      x 82,05000 = 86,15250

Subtotal: 98,78050 98,78050

COST DIRECTE 140,16965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,00848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,17813

P-32 G9H1P020 t Mezcla bituminosa en caliente de composición densa
D-20 con árido granítico y betún asfáltico de
penetración, extendida y compactada al 98% del
ensayo Marshall

Rend.: 1,000 59,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,010 /R x 24,38000 = 0,24380

Subtotal: 1,24400 1,24400

Maquinària

C1501900 h Camión para transporte de 20 t 0,030 /R x 48,25000 = 1,44750

C1709B00 h Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C1336U01 h Apisonadora de neumáticos de 14 t 0,010 /R x 23,47000 = 0,23470

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 2,88410 2,88410

Materials

B9H13110 t Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición densa D-20 con árido granítico y betún
asfáltico de penetración

1,000      x 52,81000 = 52,81000

Subtotal: 52,81000 52,81000
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COST DIRECTE 56,93810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,84691

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,78501

P-33 GBD3P101 u Defensa de diámetro 1500/800 mm, completamente
instalada incluso elementos de sustentación, cadenas
y anclaje

Rend.: 1,000 9.441,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 GBD3P105 u Defensa de muelle de diámetro 1000/500 mm,
completamente instalada incluso elementos de
sustentación, cadenas y anclajes

Rend.: 1,000 7.387,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 GBD3P110 u Defensa para atraque ro-ro, completamente instalada
incluso elementos de sustentación, cadenas y anclajes

Rend.: 1,000 5.917,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 GD5G1150 m Canal prefabricat de formigó en forma de U i encaix,
de 30 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 34,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 21,53000 = 2,15300

A0140000 h Peón 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 6,00300 6,00300

Maquinària

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,010 /R x 43,58000 = 0,43580

Subtotal: 0,43580 0,43580

Materials

BD52159K m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i
encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja

1,100      x 21,32000 = 23,45200

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0396      x 64,56000 = 2,55658

Subtotal: 26,00858 26,00858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09005

COST DIRECTE 32,53743
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,62687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,16430

P-37 GD5ZBJA4 u Reixa fixa, per a embornal de fosa grisa, de
780x340x40 mm i 41 kg de pes i col·locada amb
morter

Rend.: 1,000 70,53 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 0,360 /R x 19,25000 = 6,93000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 21,53000 = 7,75080

Subtotal: 14,68080 14,68080

Materials

BD5ZBJA0 u Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de
780x340x40 mm i 41 kg de pes

1,000      x 50,70000 = 50,70000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,040      x 39,31000 = 1,57240

Subtotal: 52,27240 52,27240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22021

COST DIRECTE 67,17341
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,35867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,53208

P-38 GD7FP065 m Tubería de canalización de PVC para saneamiento de
300 mm de diámetro nominal, con solera de 10 cm de
grueso y recubrimiento de 10 cm en todo el
perímetro, de hormigón HM-20

Rend.: 1,000 45,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Jefe de cuadrilla 0,0833 /R x 24,38000 = 2,03085

A0140000 h Peón 0,1667 /R x 19,25000 = 3,20898

A0121000 h Oficial 1a 0,1667 /R x 23,02000 = 3,83743

Subtotal: 9,07726 9,07726

Materials

BD7F737U m Tubo de PVC para saneamiento de 300 mm de
diámetro nominal

1,010      x 18,38000 = 18,56380

B0640150 m3 Hormigón HM-20/B/20/I+Qa de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qa

0,179      x 86,03000 = 15,39937

Subtotal: 33,96317 33,96317

COST DIRECTE 43,04043
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,15202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,19245

P-39 GDG3P060 m Tubería de canalización de PVC de 100 mm
embebidos en hormigón (0,70 x 0,30) con grado de
resistencia al choque 7, enchufado y montado como
canalización. Incluye la parte proporcional de la
ejecución de las arquetas de registro

Rend.: 1,000 37,17 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-40 GG133602 u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material antixoc, amb porta, per a vuit mòduls i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 18,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 /R x 23,78000 = 2,37800

Subtotal: 4,41900 4,41900

Materials

BGW13000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de comandament i protecció

1,000      x 1,30000 = 1,30000

BG133602 u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material antixoc, amb porta, amb vuit mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 11,97000 = 11,97000

Subtotal: 13,27000 13,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06629

COST DIRECTE 17,75529
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,88776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,64305

P-41 GG31P001 m Cable de Cu de 1 kV 3,5 x 16 mm2 Rend.: 1,000 8,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

A013H000 h Ayudante electricista 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

Subtotal: 1,10475 1,10475

Materials

BG31B760 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de sección 3x16 mm2 +10 mm2

1,000      x 7,23000 = 7,23000

Subtotal: 7,23000 7,23000

COST DIRECTE 8,33475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41674

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,75149

P-42 GG31P020 m Cable de Cu de 1 kV 3,5 x 70 mm2 Rend.: 1,000 26,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

Subtotal: 1,10475 1,10475

Materials

BG31BB90 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de sección 3x70 mm2 +35 mm2

1,000      x 24,53000 = 24,53000

Subtotal: 24,53000 24,53000
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COST DIRECTE 25,63475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28174

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,91649

P-43 GG31P025 m Cable de Cu de 1 kV 3,5 x 95 mm2 Rend.: 1,000 36,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

Subtotal: 1,10475 1,10475

Materials

BG31BCA0 m Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de sección 3x95 mm2 +50 mm2

1,000      x 33,91000 = 33,91000

Subtotal: 33,91000 33,91000

COST DIRECTE 35,01475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,75074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,76549

P-44 GG4114CJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 115,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ayudante electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,310 /R x 23,78000 = 7,37180

Subtotal: 11,45380 11,45380

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG4114CJ u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tripolar (3P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 98,20000 = 98,20000

Subtotal: 98,56000 98,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17181

COST DIRECTE 110,18561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,50928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,69489

P-45 GG41P001 u Interruptor automàtico magnetotérmico de 10 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y
de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2,
de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en
perfil DIN

Rend.: 1,000 56,59 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

A013H000 h Ayudante electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

Subtotal: 11,04750 11,04750

Materials

BG415DJ9 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de
intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P),
de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y
de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2,
de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar
en perfil DIN

1,000      x 42,49000 = 42,49000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 42,85000 42,85000

COST DIRECTE 53,89750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,69488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,59238

P-46 GG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 244,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 23,78000 = 14,26800

A013H000 h Ayudante electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 18,35000 18,35000

Materials

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),
de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 213,44000 = 213,44000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 213,77000 213,77000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27525

COST DIRECTE 232,39525
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,61976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 244,01501

P-47 GG42539D u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 103,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300

A013H000 h Ayudante electricista 0,200 /R x 20,41000 = 4,08200

Subtotal: 12,40500 12,40500

Materials

BG42539D u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 85,75000 = 85,75000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 86,08000 86,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18608

COST DIRECTE 98,67108
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,93355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,60463

P-48 GHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 8
m d'alçària i 1,5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat
sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 527,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340

A013H000 h Ayudante electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730

A0140000 h Peón 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 28,23320 28,23320
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Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 46,00000 = 24,38000

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

Subtotal: 45,03410 45,03410

Materials

BHWM3000 u Part proporcional d'accessoris per a bàculs 1,000      x 38,94000 = 38,94000

BHM31L8A u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 8 m i 1.5 m de sortint, d'un braç amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000      x 368,24000 = 368,24000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 62,92000 = 21,45572

Subtotal: 428,63572 428,63572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42350

COST DIRECTE 502,32652
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,11633

COST EXECUCIÓ MATERIAL 527,44284

P-49 GHNF4A21 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i
acoblada al suport

Rend.: 1,000 199,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300

A013H000 h Ayudante electricista 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

Subtotal: 15,46650 15,46650

Materials

BHNF4A20 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip

1,000      x 174,50000 = 174,50000

Subtotal: 174,50000 174,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23200

COST DIRECTE 190,19850
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,50992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,70842

P-50 GJS1P050 u Toma de agua de diámetro 45 mm, tipo Puerto de
Barcelona, incluso arqueta, trampillón y accesorios

Rend.: 1,000 143,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 h Encargado de obra 0,500 /R x 25,74000 = 12,87000

A0140000 h Peón 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000
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Subtotal: 55,14000 55,14000

Materials

B064E32B m3 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 300 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+Qb

0,100      x 84,18000 = 8,41800

BM230002 u Toma de agua tipo APD 1,000      x 72,83000 = 72,83000

Subtotal: 81,24800 81,24800

COST DIRECTE 136,38800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,81940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,20740

P-51 GJSZP055 u Empalme a la red de agua existente Rend.: 1,000 541,58 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-52 GM23P040 u Boca de riego o incendio tipo Puerto de Barcelona,
con trampillón, colocada , incluso parte proporcional
de accesorios y arqueta

Rend.: 1,000 134,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Peón 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

A0111000 h Encargado de obra 0,500 /R x 25,74000 = 12,87000

Subtotal: 55,14000 55,14000

Materials

BM230001 u Boca de riego con trampillón, marco, tapa y
accesorios

1,000      x 72,83000 = 72,83000

Subtotal: 72,83000 72,83000

COST DIRECTE 127,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,39850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,36850

P-53 GN83P010 u Válvula de retención de disco manual montada entre
bridas, de 80 mm de diámetro nominal, de 10 bar de
pn, de fundición, tipo 2 y montada en arqueta de
canalización

Rend.: 1,000 159,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 22,24000 = 11,12000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 19,09000 = 9,54500

Subtotal: 20,66500 20,66500

Materials

BN83B3E0 u Válvula de retención de disco manual para montar
entre bridas, de 80 mm de diámetro nominal, de 40
bar de PN, temperatura máxima 200 °C, cuerpo de
acero inoxidable 1.4401 (AISI 316), precio alto

1,000      x 131,71000 = 131,71000
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Subtotal: 131,71000 131,71000

COST DIRECTE 152,37500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,61875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,99375

P-54 GNH4P015 u Bomba centrífuga normalizada s/DIN de 18000 l/h de
caudal, como máximo, de 1 bar de presión máxima,
de tipo 2 y montada en arqueta de canalización
enterrada

Rend.: 1,000 1.658,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 19,09000 = 57,27000

A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 22,24000 = 66,72000

Subtotal: 123,99000 123,99000

Materials

BNH4C420 u Bomba centrífuga normalizada s/DIN de 18000 l/h de
caudal, como máximo, de presión máxima 2 bar, tipo 2

1,000      x 1.455,75000 = 1.455,75000

Subtotal: 1.455,75000 1.455,75000

COST DIRECTE 1.579,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 78,98700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.658,72700

P-55 GQQ1P001 u Bolardo de 100 t Rend.: 1,000 3.507,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0111000 h Encargado de obra 1,000 /R x 25,74000 = 25,74000

A0150000 h Peón especialista 4,000 /R x 19,92000 = 79,68000

Subtotal: 105,42000 105,42000

Maquinària

C150G800 h Grúa autopropulsada de 12 t 4,000 /R x 48,98000 = 195,92000

Subtotal: 195,92000 195,92000

Materials

BQQ1U110 u Bolardo de acero moldeado 1,000      x 2.405,16000 = 2.405,16000

B44ZU140 u Tirantes de anclaje y accesorios 1,000      x 634,33000 = 634,33000

Subtotal: 3.039,49000 3.039,49000

COST DIRECTE 3.340,83000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 167,04150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.507,87150

P-56 GQQ2P001 u Escalera de pates en el cantil del muelle, totalmente
instalada

Rend.: 1,000 434,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Peón especialista 9,162 /R x 19,92000 = 182,50704

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 23,02000 = 184,16000

Subtotal: 366,66704 366,66704

Materials

B0B2A000 kg Acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

79,000      x 0,60000 = 47,40000

Subtotal: 47,40000 47,40000

COST DIRECTE 414,06704
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,70335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 434,77039

P-57 PA5 u Partida alçada a justificar per a la restitució del
balisament marítim

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



Projecte de Remodelació del Port de Roses

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36

PARTIDES ALÇADES

PA1 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació del
depòsit d'àigües residuals i la estació depuradora

Rend.: 1,000 20.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA10 u Partida alçada a justificar per a les gestions
ambientals i de residus (1%)

Rend.: 1,000 120.728,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA2 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació dels
pantalans flotants (27 pantalans 6x15)

Rend.: 1,000 20.250,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA3 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació
d'escales i rampes d'accès als pantalans flotants

Rend.: 1,000 3.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA4 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació de
norais i cornamuses

Rend.: 1,000 9.420,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA6 u Partida alçada a justificar per a la instal·lació de
torretes de subministrament

Rend.: 1,000 44.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA7 u Partida alçada a justificar corresponent al projecte de
Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 237.508,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

PA8 u Partida alçada a justificar per a les actuacions de
Control de Qualitat (1.5%)

Rend.: 1,000 181.092,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Annex 16. Reportatge fotogràfic PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

 

Figura 1. Accés central al port pesquer 

 

 

 

Figura 2. Accés al moll de pescadors 
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Figura 3. Moll de pescadors 

 

 

 

Figura 4. Vista del moll de pescadors. Nova zona per a embarcacions esportives convencionals 
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Figura 5. Vista de la bocana desde l’extrem nord del moll de pescadors 

 

 

Figura 6. Vista del dic sud desde l’extrem sud del moll de pescadors 
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Figura 7. Accés al dic Nord del port esportiu 

 

 

 

Figura 8. Dic Nord i moll adjacent al mateix. 

 



Annex 16. Reportatge fotogràfic PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL PORT DE ROSES 

 

Figura 9. Accés al dic sud del port. Part posterior de drassanes. 

 

 

Figura 10. Continuació accés al dic sud. Zona posterior a drassanes 
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Figura 11. Inici del dic vertical sud. Zona adjacent a drassanes 

 

 

Figura 12. Dàrsena que es pretén aprofitar vista desde el dic sud 
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Figura 13. Drassanes a la zona sud del port 

 

 

Figura 14. Tram de dic vertical sud. Morrot del dic vertical sud 
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Figura 15. Morrot del dic sud. 

 

 

Figura 16. Vista del dic sud desde l’extrem del morrot 
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Figura 17. Nova dàrsena a aprofitar vista desde el morrot del dic sud 

 

 

 

Figura 18. Vista del mur de coronació del dic sud. 
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Figura 19. Platja adjacent al dic sud. Platja dels Palangrers 

 

 

 

Figura 20. Comunicació desde drassanes a la zona central del port. Zona d’estesa de xarxes. 
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