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1. Contextualització 

1.1. Introducció 
El Port de l’Estany Gras és un petit port natural situat a la zona meridional del municipi de 

l’Ametlla de Mar, antigament anomenat La Cala, a la urbanització de les Roques Daurades, 

entre les cales del Boncapó i de Santes Creus i a la desembocadura de la riera del Barranc de 

l’Estany. 

Aquest espai natural situat escassament a un quilòmetre de l’Ametlla de Mar va ser un punt 

clau des de la fundació d’aquest municipi pesquer (S.XVIII) per la seves característiques de 

recer. 

El cap de l’Estany Gras protegeix de l’onatge de l’Est, generalment el més enèrgic de la costa 

catalana. D’altra banda, l’estreta amplada del canal d’entrada al port també actua com un 

element dissipador d’energia, assegurant un bon reguard de les embarcacions, inclús en cas de 

temporal. 

El Port Natural de l’Estany Gras va ser el punt de refugi de les embarcacions pesqueres de 

l’Ametlla de Mar fins als anys vint del segle passat, quan es construí l’actual port pesquer del 

municipi. 

1.2. Localització 
El municipi de l’Ametlla de Mar pertany a la comarca del Baix Ebre. És a la zona costanera 

entre el Cap de Terme al nord i el barranc de l'Àliga al sud. Limita al sud amb el terme del 

Perelló, al nord-oest amb el de Tivissa (Ribera d'Ebre) i al nord-est amb el de Vandellòs i 

l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Ebre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Terme
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%80liga
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Perell%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tivissa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_d%27Ebre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vandell%C3%B2s_i_l%27Hospitalet_de_l%27Infant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vandell%C3%B2s_i_l%27Hospitalet_de_l%27Infant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Camp
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1.3. Problemàtica 
El Port de l’Ametlla de Mar es troba des de fa temps a la seva màxima capacitat, sobretot als 

mesos estivals on les poques places públiques disponibles durant l’any s’esgoten. Això fa que 

molts navegants optin per amarrar les embarcacions durant les seves vacances al Port Natural 

de l’Estany Gras, no només en forma de fondeig nocturn sinó durant períodes que oscil·len 

entre una i dues setmanes.  

Això fa que el port hagi recuperat l’activitat dels anys 20, però d’una forma que podríem 

anomenar clandestina donat que el seu ús no està regulat. D’altra banda, aquest port està 

mancat de serveis (aigua potable, sanejament i llum), provocant que el seu estat es vegi sovint 

deteriorat pels residus humans. 

D’altra banda, trobem que diverses embarcacions que foren abandonades als anys 80 s’han 

deteriorat i s’han acabat enfonsant. Si això li sumem que el calat en molts punts de la dàrsena 

és molt petit i que, als períodes estivals aquest port s’omple d’embarcacions, la navegació en 

el port en aquesta època és més que compromesa. 

Figura 1: Port Natural Estany Gras (hivern). 

 

Font: fotografia personal. 

Per tant, s’ha considerat que la millor opció per aquest espai natural és condicionar-lo i 

millorar-lo, dotant-lo de serveis i regulant el seu ús. 
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2. Estudi del mercat nàutic 

2.1. Introducció 
El mercat nàutic, degut a les característiques dels ports esportius i instal·lacions nàutiques, es 

caracteritza per la seva complexitat. La construcció de noves infraestructures no pot ser 

establert per les dinàmiques tradicionals d'oferta i demanda, ja que la costa és un bé limitat 

que s'ha de preservar en la mesura que sigui possible. Per aquest motiu, es requereix d'una 

planificació acurada per part de l'Administració. 

2.2. Estimació del parc actual d'embarcacions esportives a Catalunya 
Per estimar l'evolució del nombre d'embarcacions esportives partim de l'estudi realitzat pel Pla 

de Ports de Catalunya 2007-2015, on s'aprecia una tendència lineal en el ritme anual de noves 

embarcacions (descomptant-ne les baixes) en el període 1999-2005 de 400 embarcacions/any. 

Realitzem les següents hipòtesis per tal d'obtenir el parc d'embarcacions esportives a 

Catalunya per al període 2006-2012: 

 Suposem que el nombre de baixes reals estimat en el Pla de Ports 2007-2015 pel 

període 1999-2005 es manté constant al realitzar l'estimació, ja que, com s'ha 

comentat a l'apartat 1.4 hi ha una distorsió de les unitats reals respecte les oficials. 

 Per falta de dades, es considera que a l'any 2006 es segueix el ritme de 400 noves 

embarcacions. 

 Pel període 2007-2012 es considera que el ritme de noves embarcacions segueix la 

següent fórmula: 

                 

                                            
                                               

        

   
   

És a dir, s'ajusta el increment de 400 embarcacions/any a la variació de embarcacions 

registrades respecte l'any anterior. 

Amb aquestes hipòtesis obtenim que l'evolució del nombre d'embarcacions esportives és el 

següent : 

Figura 2: Evolució del nombre d'embarcacions esportives a Catalunya pel període 2005-2012 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN, estimacions realitzades pel Pla de Ports 2007-2015 i 

hipòtesis pròpies. 
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2.3. Estimació de l'oferta nàutica esportiva actual 
Actualment el nombre total de ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors a 

Catalunya és de 47, amb una capacitat de 31.731 places per amarrar embarcacions esportives. 

La distribució dels ports i dàrsenes esportives en el territori es la següent: 17 es troben al 

sector portuari de Girona, 14 al de Barcelona i 16 al de Tarragona.  

A la Taula 1 es mostra l'evolució temporal del nombre d'amarradors en els ports esportius 

pròxims a l’Ametlla de Mar des de l'any 1982 fins a l'actualitat. 

Taula 1: Evolució nombre d'amarradors en ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors 

Instal·lació 1982 1987 1992 1997 2000 2005 2013 

L’Ampolla 115 115 405 432 432 432 470 

L’Ametlla de Mar 225 225 246 256 257 255 255 

Sant Jordi d’Alfama 
  

404 
   

149 

Calafat 
 

387 404 404 404 404 324 

L’Hospitalet-Vandellòs 
 

575 575 575 575 572 572 

Font: Pla de Ports 2007 i elaboració pròpia a partir de la informació pròpies instal·lacions. 

A partir de la Taula 1, veiem com la mitjana d'amarradors en aquests ports esportius catalans 

ha crescut des de l'any 1982, passant de 170 (on només hi havia 2 ports) als 354 de l'actualitat 

(amb 5 ports). 

Entre els anys 2005 i 2013, el sector portuari català que ha augmentat en major nombre 

absolut el seus amarradors és el de Girona (1530), mentre que Tarragona i Barcelona ocupen la 

segona i tercera posició respectivament amb 983 i 657 nous amarradors. 

En el mateix període i en nombres relatius, el sector de Tarragona és el que ha augmentat amb 

major percentatge el seu nombre d'amarradors, amb un creixement anual del 2.32%, seguit 

del de Girona (1.39%) i Barcelona (0.86%), mentre que el creixement anual relatiu del total 

portuari català ha estat, en aquest últim període, del 1.35%.  

Figura 3: Distribució dels amarradors en els ports esportius, dàrsenes esportives, i marines interiors, per sector 
portuari. Any 2013 

 

Font: Informació de les pròpies instal·lacions 
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Pel que fa a l'ocupació de les instal·lacions, és a dir el nombre mig d'amarradors ocupats per 

una embarcació al llarg de l'any, per sectors portuaris és la corresponent a la Figura 4. 

Figura 4 : Graus d'ocupació dels ports esportius, per sector portuari i per tipus de temporada 

 

Font: Pla Especial del Port de l'Ampolla  

2.4. Prognosi de la demanda d'amarradors esportius a Catalunya 
Segons el Pla de Ports de Catalunya 2007-2015, es considera un objectiu relacionat amb la 

sostenibilitat ambiental que la dotació futura d'embarcacions per amarrador sigui al voltant 

del valor 1.7. 

Donat la variable que millor reflecteix la demanda és el nivell de renda de la població, 

realitzem una prognosi per estimar la demanda nàutica a Catalunya als anys 2020 i 2025, a 

partir de diferents escenaris de futur: 

Escenari 1: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades en el període 1982-2005. 

Aquest escenari preveu un creixement de la demanda segons tendències històriques, des de 

l'any 1982 fins al 2005, ajustant a l'any 2012. 

Per a la projecció s'utilitza el model ajustat entre el creixement del nombre d'embarcacions i la 

renda catalana estimada pel Pla de Ports 2007-2015: 

                         

A on: "Emb" és el nombre d'embarcacions i "R" és la renda per càpita. 

Aleshores, s'obtenen els valors del nombre d'embarcacions esperats a partir del model i dels 

valors previstos per la variable explicativa; i, el nombre d'amarradors necessaris si es suposa 

que es manté la dotació d'1.7 embarcacions per amarrador. 

El nombre d'amarradors necessaris per a l'any horitzó mitjà (2020) serà de 33707 i per a l'any 

horitzó llarg (2025) serà de 36401. Per tant, abans de l'any 2020 s'haurien de construir 1896 

nous amarradors i 4590 abans de l'any 2025. 

Escenari 2: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades en el període 1999-2012. 

Aquest escenari és igual que l'anterior, però considerant les tendències històriques des de 

l'any 1999 fins al 2012. 

0,96 0,98 0,97 
0,78 

0,92 
0,71 

0 

0,5 

1 

Sector Tarragona  Sector Barcelona  Sector Girona 

Ocupació dels ports catalans 

Temporada Alta Temporada Baixa 
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En aquest cas, el model de creixement del nombre d'embarcacions a partir de la renda 

catalana és, estimat a partir de les dades històriques entre els anys 1999 i 2012 i ajustant a 

l'any 2012: 

                         

Sota l'escenari 2, el nombre d'amarradors necessaris per a l'any horitzó mitjà (2020) serà de 

33874 i per a l'any horitzó llarg (2025) serà de 35555. Per tant, abans de l'any 2066 s'haurien 

de construir 1896 nous amarradors i 3747 abans de l'any 2025. 

Escenari 3: Hipòtesi de demanda potencial segons dotacions europees. 

Aquest escenari on l'objectiu és apropar la dotació catalana d'habitants per embarcació 

esportiva a les mitjanes europees es rebutja des del començament, ja que implicaria un 

creixement dels amarradors actuals de més del 120% el qual no és sostenible amb els valors 

mediambientals del litoral. 

Per tant, no es plantegen aquí alternatives de creixement intens que cerquin promocionar el 

volum total d'activitat nàutica sense tenir en compte els valors ambientals. 

Resums dels escenaris: 

En resum, el nombre d'amarradors necessaris per a donar servei a la demanda nàutica prevista 

a Catalunya en els propers anys és, sota els tres escenaris plantejats, és el següent: 

Taula 2: Previsió del nombre d'amarradors segons els dos escenaris estudiats (sota el tercer escenari s'ha rebutjat 
plantejar alternatives de creixement) 

Any Escenari 1 Escenari 2 

2012 31808 31808 

2020 33707 33874 

2025 36401 35555 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 

Les hipòtesis de creixement resultats són: 

 A l'escenari 1, el creixement mitjà anual seria del 0.66% durant el primer període i del 

1.60% durant el segon període. 

 L'escenari 2 és el més conservador de tots, i també el que millor explica el creixement 

del nombre d'amarradors observat durant els últims anys. Segons aquest escenari, el 

creixement mig anual d'amarradors hauria de ser de l'ordre de 0.72% en el primer 

període i del 0.99% en el segon. 

Segons les observacions anteriors, es tria la demanda nàutica prevista a Catalunya a l'escenari 

2 al tractar-se de l'escenari més conservador amb ratis de creixement inferiors. 
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2.5. Prognosi d'una oferta nàutica sostenible a Catalunya 
La demanda nàutica determinada per als propers anys s'ha de cobrir dins d'un marc de 

sostenibilitat ambiental de les actuacions que cal desenvolupar. Les bases de partida que 

considerem són: 

 Promoure un reequilibri territorial en dotacions de ports esportius per evitar 

concentracions excessives en determinats trams de costa. 

 Mantenir la relació actual entre el nombre d'embarcacions matriculades a Catalunya i 

el nombre d'unitats d'oferta d'amarratge en instal·lacions nàutiques catalanes. 

Sota aquestes bases de partida, a la següent es mostra l'oferta sostenible dividida entre 

amarratges en "ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors" i en altres 

instal·lacions marítimes. 

Taula 3: Repartiment de l'oferta nàutica sostenible 

Any 
Amarratge en ports esportius, dàrsenes esportives i  

marines interiors 
Altres instal·lacions 

2020 33874 21410 
2025 35555 22470 

 Font: Elaboració pròpia. 

 

2.6. Dotacions futures en els ports esportius, dàrsenes esportives i 

marines interiors 
Partint de les dades anteriors, en els pròxims anys serà necessari construir nous amarradors a 

Catalunya: 2066 abans de l'any 2020 i 1681 més entre els anys 2021 i 2025. 

Pel que fa a la distribució territorial dels futurs amarradors, adoptem el criteri proposat en el 

Pla de Ports de Catalunya consistent en incrementar la participació de les dotacions dels 

sectors portuaris que actualment ostenten una menor participació. 

Per tant, si es parteix del fet que actualment el sector de Girona té el 48% dels amarradors, el 

sector de Barcelona el 32% i el sector de Tarragona el 20%, es planteja que el 44.0% dels nous 

amarradors previstos es construeixin en el sector de Tarragona, el 27.3% en el sector de 

Barcelona i el 28.7% en el sector de Girona, de forma que es preveu un increment de 1649 

noves places d'amarratge a la província de Tarragona per a l'any horitzó 2025.  

Centrant-nos en el comportament comarcal de les comarques de Tarragona podem extreure 

que, en el municipi de l'Ametlla de Mar, on es troba el Port Natural de l'Estany Gras: 

 La comarca del Baix Ebre presenta una densitat d'amarratges per quilòmetre de costa 

baixa, concretament és la segona comarca del sector de Tarragona amb menys 

amarratges per quilòmetres de costa (16.92). Per tant, des d'un punt de vista 

d'equilibri territorial, és receptora d'una part de la demanda prevista en el sector de 

Tarragona per a l'horitzó de l'any 2025. 
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 La comarca del Baix Ebre comparteix amb la comarca del Montsià el Delta de l'Ebre i, 

per tant, com a zona ambientalment sensible, ha de presentar ratis de concentració 

d'amarratges inferiors a la mitjana catalana. 

 El Pla de Ports de Catalunya 2007 ja marcava com a actuació la necessitat 

d'aprofitament del Port Natural de l'Estany Gras, en concret l'adequació del port per a 

utilització de temporada. 

Per a quantificar la demanda en el municipi de l'Ametlla de Mar es realitzen les següents 

hipòtesis: 

 Es considera, a l'horitzó de l'any 2025, que el rati d'amarratges per quilòmetre de costa 

a la comarca del Baix Ebre pugui assolir el valor de 22.5 (actualment presenta 16.92 

amarratges per quilòmetre), valor que suposa un 55% de la mitjana a Catalunya. 

 Es considera la distribució de la demanda a la comarca del Baix Ebre en funció del 

nombre d'habitants per població. 

Amb aquestes hipòtesis obtindríem que a l'horitzó de l'any 2025 s'haurien de crear 445 noves 

places d'amarratge a la comarca del Baixa Ebre dels 1649 previstos al sector portuari de 

Tarragona, sent la distribució local la següent: 

 Ametlla de Mar: 232 nous amarratges 

 L'ampolla-Perelló: 212 nous amarratges 

A partir d'aquestes hipòtesis, podem afirmar que l'acondicionament i millora del Port Natural 

de l'Estany Gras queda justificat en quant a la demanda futura d'amarradors a la població de 

l'Ametlla de Mar, ja que les limitacions en quant a dimensions d'aquest port ens permeten 

assegurar que la demanda futura sempre serà superior a la oferta. 

3. Geologia 

3.1. Introducció 
Estratigràficament s'han distingit materials compresos entre el tram roig Keuperoide del 

Muschelkak i el Aptià, corresponents al Mesozoic. Afloren també materials compresos entre el 

tram Materials neògens, datats del Miocens amb algunes reserves, discordants sobre el Triàsic 

i el Lies Inferior. El Quaternari està representat per margues, conglomerats i un extens mantell 

de peu de muntanya que dóna lloc a una escletxa d'elements calcaris. El triàsic es margós, amb 

guixos, i dolomític, com correspon a la fàcies germànica típica d'aquesta zona. El Juràssic és 

calcàri-dolomític amb fàcies que van des de marines a someres. El trànsit al Cretaci és difícil de 

precisar ja que està encobert per la dolomització. El Cretaci Inferior és predominantment 

calcari i margós, de fàcies someres, que es fan més profundes a partir del Barremià Superior, i 

són clarament marines en l'Aptià, amb Ammonites amb alta presència de llims. 

Tectònicament s'han distingit diverses zones estructurals. La directriu dels plecs és 

predominantment catalànide. 
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3.2. Canteres 
Les canteres més pròximes a la zona són: 

 Àrids El Català S.A. a 11.6 km. 

 Àrids Filato a 20.4 km. 

 Canteras Simo S.A. a 32.6 km. 

 Maiser Mora S.L. a 46.6 km. 

 Àrids Mallafre S.L a 34.3 km. 

 La Ponderosa a 58.1 km. 

 Áridos Uniland S.A. a 65.9 km. 

El criteri que utilitzarem per escollir la cantera serà el de major proximitat degut a l'alt cost de 

transport. 

Per tant, la primera opció serà Àrids El Català S.A. situat al Perelló, mentre que la opció 

secundària serà Àrids Filato, els quals es troben al terme municipal de l'Ampolla.3. Geotècnia 

 

3.3. Sismicitat 
El Port Natural de l’Estany Gras es troba situat en una zona de risc sísmic baix, amb baixes 

intensitats dels sismes que causen danys lleugers a estructures i edificis. 

Per tant, no és necessari tenir en compte l’efecte sísmic en el dimensionament de Port Natural 

de l’Estany Gras. 

 

4. Meteorologia 

4.1. El clima atmosfèric 
El Port Natural de l'Estany Gras està situat en una zona està formada per un clima amb humitat 

semiàrida i per tant, es caracteritza per temperatures suaus, per mitjanes hivernals força 

elevades, estius frescos, glaçades escasses i per una amplitud tèrmica baixa (Figura 5). 

Figura 5: Amplitud tèrmica. Mitjana mensual. 

 

Font pròpia. 
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4.2. El vent 
El terme municipal de l'Ametlla de Mar es caracteritza per una predominança dels vents de 

NW (Mestral) i del SE (Xaloc). En particular, el vent de Xaloc predomina als mesos amb menys 

inestabilitats meteorològiques, com són el Maig, Juny, Juliol i Agost, mentre que el Mestral 

predomina la resta de l'any. 

 

4.3. La temperatura 
El comportament de la temperatura a l'Ametlla de Mar està caracteritzat a la Figura 6, Figura 7 

i Figura 8. 

Figura 6: Temperatura mitja mensual. 

 

Font pròpia. 

Figura 7: Temperatura mitja, màxima mitjana i mínima mitjana mensual. 

 

Font pròpia. 

Figura 8: Temperatura mitja estacional.

 

Font pròpia. 
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4.4 La Precipitació 
Pel que fa la precipitació mitjana mensual es recull a la Figura 9.  

Figura 9: Precipitació mitjana mensual. 

 

Font pròpia.  

 

4.5. La humitat de l'aire 
Finalment, pel que fa a la humitat relativa a l'Ametlla de Mar, podem apreciar els seus valors 

mitjos així com els seus valors màxims i mínims mensuals a la Figura 10. 

Figura 10: Humitat relativa. 

 

Font pròpia. 
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5. Clima marítim 

5.1. Règim mitjà d'onatge 
Caracteritzem el règim mitjà d'onatge a partir de la distribució estadística Weibull (1) que 

defineix el percentatge de temps que, en un any mig, les diferents altures d'ona no són 

excedides. 

               
   

 
 
 

  ( 1) 

És a dir, el règim mitjà d'onatge està caracteritzat per una funció de distribució estadística que 

defineix el percentatge de temps que, en un any mig, les diferents altures d'ona no són 

excedides. 

El règim mitjà està directament relacionat amb el que denominem condicions mitjanes 

d'operativitat. És a dir, caracteritza el comportament probabilístic del règim d'onatge en el que 

de mitjana es desenvoluparan les diferents activitats nàutiques. 

A partir de les altures d'ona compreses en els percentils 0.1 i 0.995 obtingudes en el punt 

WANA 2095130, calculem els paràmetres A, B i C per als períodes següents, obtenint els 

següents resultats: 

 Anual:               
       

     
 
     

  

 Estacional 

o Desembre - Febrer:               
       

     
 
     

  

o Març - Maig:               
       

     
 
     

  

o Juny - Agost:               
       

     
 
     

  

o Setembre - Novembre:               
       

     
 
     

  

5.2. Règim extremal 
La seguretat d'una instal·lació a la costa està condicionada per l'acció de l'onatge en situacions 

de temporal. És a dir, en situacions on l'altura d'ona assoleix una intensitat poc freqüent. 

Per tant, a l'hora de dissenyar una instal·lació a la costa, és necessari estimar la freqüència o 

probabilitat amb la que es presenten temporals que superen una determinada 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 d'una certa altura de risc. 

Per al seu càlcul, utilitzarem el mètode de POT i obtenim les dades que es representen a la 

Figura 11. 
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Figura 11: Relació període de retorn -  alçada d'ona 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del punt WANA 1095130. 

 

5.3. Caracterització del nivell mitjà del mar 

5.3.1. Marea astronòmica 

A partir da l’anàlisi d’harmònics (2) determinem la marea astronòmica (Figura 12). 

                    

 

   

 ( 2) 

On    és el nivell mitjà del mar i   ,   ,    són l'amplitud, la freqüpencia i la fase de cada 

harmònic respectivament. 

Figura 12: Marea astronòmica anual 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 
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5.3.2 Marea meteorològica 

5.3.2.1. Wind Set-up 

El wind Set-up per les condicions més critiques al Port Natural de l’Estany Gras és de 42 cm 

(Figura 13). 

Figura 13: Wind Set-up 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

5.3.2.2. Pressió atmosfèrica 

La pressió atmosfèrica és el segon dels responsables de la marea meteorològica. Altes 

pressions (bonances meteorològiques) disminueixen el nivell del mar, mentre que baixes 

pressions (borrasques meteorològiques) l'augmenten. Aquest fenomen s'anomena efecte del 

baròmetre invertit. 

En un cas estacionari, on el mar tingués temps suficient de reaccionar i adaptar-se a la pressió 

atmosfèrica sense canvis, la superfície del mar disminuiria 1 cm per cada increment de 1.005 

mbar. 

A partir de les dades de pressió atmosfèrica mitjanes mensuals de l'estació meteorològica del 

Perelló (període 2007-2012) i, suposant l'aproximació anterior, obtenim les fluctuacions anuals 

del nivell del mar (Figura 14). 
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Figura 14: Fluctuacions anuals del nivell del mar produïdes per la pressió atmosfèrica 

 

Font: Elaboració pròpia 

A partir del mareògraf de Tarragona definim el nivell mig del mar i, prenent els valors màxims i 

mínims anuals de la pressió atmosfèrica obtinguda a l'estació meteorològica del perelló, 

determinem la màxima i la mínima variació del nivell mitjà del mar  

 Pressió atmosfèrica cm 

SWL<0 1015.4 10.2 cm 

SWL>0 964.3 8.6 cm 

 

5.3.3. Onatge 

L'onatge o wave set-up (  ) és la sobreelevació del nivell mitjà del mar causat pel trencament 

de les onades (Figura 15), obtenint analiticament que         . 

Figura 15: Wave Set-up 

 

Font: Apunts Hidrologia Marítima curs 2012-2013 ETSECCPB 

 

Calculats aquests 3 paràmetres determinem el nivell màxim i mínim del mar que es pot produir 
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Figura 16: Nivell del mar. 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

6. Agitació port 
L'agitació a l'interior del port defineix les condicions d'operativitat del port així com és una de 

les causes de d'anys d'instal·lacions i embarcacions. 

Definim l'agitació màxima pel port natural de l'Estany Gras, el qual resguardarà embarcacions 

de fins a 8 metres, amb el valor de 0.3 m. Quan l'agitació sigui superior, el port romandrà en 

condicions d'inoperativitat per tal de garantir dita agitació màxima a l'interior del port, de 

forma que embarcacions i instal·lacions es mantinguin protegides del temporal. 

A partir d’un anàlisi de propagació de l’onatge incident el Port Natural de l’Estany Gras i, 

mitjançant els àbacs de Wiegel, determinem que el nombre total d'hores a l'any que el port 

estarà inoperatiu és de 254, l'equivalent a un 2.9% del total. 

 

7. Alternatives 
A continuació es presenten les alternatives proposades, s’analitzen i es decideix quina és la 

més adequada a partir d’un anàlisi multicriteri. 

7.1.1 Alternativa 1 

La primera alternativa consisteix en adequar el Port Natural de l'Estany Gras per a la seva 

correcte explotació, dotant-lo del calat necessari, els accessos i els serveis òptims. 

Donat que la bocana està orientada en direcció SSW, el port es troba resguardat dels principals 

temporals. D’altra banda, els temporals procedent de la direcció SSW es troben limitats en 

quant a magnitud per la presència del Delta de l’Ebre, ja que el Fetch en aquesta direcció és de 
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15 quilòmetres. A més, els vents procedents de SSW són poc freqüents i d’intensitats baixes. 

Per tant, l’adequació i condicionament del port, a causa de la seva orientació no requereix de 

dic de recer i, en conseqüència, disminuiran considerablement les obres a realitzar així com el 

cost final. 

El número d'amarres previstos són 90, dels quals 72 son per embarcacions de fins a 6 metres i 

18 per embarcacions de fins a 10 metres.  

Finalment, aquesta alternativa també contempla la construcció d'una rampa de varada, d'un 

pàrking amb 37 places i d'un edifici on situaria la capitania i les instal·lacions necessàries per al 

funcionament del port. 

Figura 17: Alternativa 1 

 

Font: Elaboració pròpia 

7.1.2 Alternativa 2 

A partir de l'alternativa 2 considerarem tres casos que augmentaran el nombre d’amarratges 

disponibles i que, a més, contemplen la construcció d’un dic de recer per tal de disminuir 

l’agitació en aquells períodes on l’onatge procedeixi de la direcció SSE. 

Com que la construcció del dic de recer augmentarà considerablement el cost final, per tal de 

millorar la rendibilitat del port, augmentarem un 30 % la capacitat del port. Concretament 

disposarem de 118 amarres, 70 dels quals per embarcacions de fins a 6 metres i 48 de fins a 10 

metres. 
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A més, aquesta alternativa disposaria de 57 places de pàrking, places per a remolcs, així com 

una rampa de varada i una grua per a treure i posar les embarcacions. D'altra banda també 

disposaríem de la capitania i les instal·lacions . 

Tanta a l'alternativa 1 com 2 el domini del port estaria dins del DPMT, per tant, no seria 

necessari expropiar cap terreny privat per al seu correcte funcionament. 

Figura 18: Alternativa 2 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

7.1.3. Alternativa 3 

La alternativa número 3 busca augmentar la capacitat del port mitjançant una ampliació de la 

dàrsena. Aquesta ampliació consisteix en extreure el sediment dipositat per la riera, de forma 

que hi ha un retrocés en el terreny. Aquest retrocés implica una afectació de terrenys que no 

pertanyen al DPMT, així com la modificació de la carretera d'accés al port. 

Novament la capacitat s'amplia en un 30% respecte la alternativa anterior, obtenint un total de 

153 places, de les quals 105 són per a petita eslora (fins a 6 metres) i 48 per a embarcacions de 

fins a 10 metres. 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Memòria 

25  

Pel que fa a les places de pàrking, s'amplien fins les 87, mentre que el pàrking per a remolcs 

també augmenta la seva superfície. 

La resta de les instal·lacions es mantenen com a l'alternativa 2. 

Figura 19: Alternativa 3 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

7.1.4. Alternativa 4 

Finalment, l'alternativa número 4 busca obtenir la màxima capacitat, buscant la màxima 

rendibilitat econòmica de la instal·lació. Novament s'ampliaria la dàrsena terra endins. En 

aquest cas el disseny contempla 186 amarres, dels quals 138 per són per a petita eslora (fins a 

6 metres) i 48 per a embarcacions de fins a 10 metres. 

Pel que fa a les places de pàrking, s'amplien fins les 102, mentre que el pàrking per a remolcs 

també augmenta la seva superfície. 

A més, en aquest disseny es construiria un nou edifici per a instal·lacions i serveis. 

 

 

 

 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Memòria 

26  

Figura 20: Alternativa 4 

 

Font: Elaboració pròpia 

7.2. Avantatges i inconvenients 
A la Taula 4 es mostren els principals avantatges i inconvenients de cada una de les 

alternatives. 

Taula 4: Avantatges i inconvenients 

Concepte Subconcepte 
Alternativa 

1 2 3 4 

Econòmics 
Cost Total Baix Mitjà Alt Molt Alt 

Cost conservació Molt baix Baix Mitjà Mitjà 

Mediambientals 

Circulació aigua interior Alt Mitjà Mitjà Mitjà-Baix 

Afectació flora i fauna Molt baix Mitjà Alt Molt alt 

Canvis en el fons marí Mitjà Mitjà Alt Alt 

Afectació paisatgística Molt baix Mitjà Alt Alt 

Climàtics 
Operativitat segon vents Mitjà Alt Alt Alt 

Operativitat segons onatge Mitjà Alt Alt Alt 

Sociològics 

Població servida Baix Mitjà Alt Molt alt 

Mà d'obra necessària Baix Alt Alt Alt 

Nombre de treballadors necessàris Molt baix Baix Baix Baix 

Dinàmica litoral Alteració règim local Molt baix Mitjà Mitjà Mitjà 

Normatius Adequació al pla urbanístic Alt Alt Baix Baix 

Font: Elaboració pròpia 
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L'alternativa 1 és la que menys impacte ambiental genera, és la que té un cost menor ja que no 

requereix d'obres de recer però en canvi el port té menys capacitat i no està tant protegit dels 

temporals com en les altres alternatives. 

Pel que fa a les alternatives 2, 3 i 4, totes elles disposen de dic de recer i, per tant, és de 

preveure que, d’una banda, la seguretat de la dàrsena sigui més alta, i per altra banda 

l’agitació interior del port sigui molt menor. La capacitat augmenta un 30% entre cada 

alternativa i, conseqüentment, augmenten la afectació mediambiental així com el cost de 

construcció. D'altra banda, en les dos últimes opcions es requereix d'una afectació de terrenys 

que no pertanyen el DPMT i d'una modificació de la carretera d'accés al port. 

 

7.3. Elecció de les alternatives 
Són molts els factors que es poden tenir en compte a l'hora d'escollir l'alternativa que es 

dissenyarà, però és important no excedir-se amb els secundaris, ja que això afegeix distorsió, 

podent resultar alterada la elecció. 

Per tal de puntuar els diferents factors, hem utilitzat 3 mètodes diferents: 

1. Formules que premien amb major puntuació aspectes que afecten positivament al 

projecte:       
     

     
 , on    és el valor estudiat i         són els valors superior i 

inferior respectivament.  

2. Formules que premien amb menor puntuació aspectes que afecten negativament al 

projecte:         
     

     
 , on    és el valor estudiat i        són els valors superior 

i inferior respectivament. 

3. Valoracions pròpies. 

 

7.4. Criteris 
A continuació detallem els criteris que s’han utilitzat per a l’anàlisi d’alternatives. 

Econòmics 

 Cost estructura abric de recer 

 Cost dragat 

 Explotació amarres 

Mediambientals 

 Afectació flora i fauna 

 Impacte visual 

 Circulació aigua interior 

 Integració paisatgística 
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Sociològics 

 Llocs de treballs generats 

Funcionals 

 Comportament front a temporals 

 Cohesió de les instal·lacions 

 Facilitat de maniobra d'entrada al port 

 Simplicitat de la maniobra d'atracament 

 

7.5. Ponderació criteris 
Donat que el port es troba en un espai natural i que té el port de l'Ametlla de mar a un 

quilòmetre i mig, considerem que el criteri mediambiental és el més rellevant, ja que 

l'acondicionament i millora del port no està pensat en treure la màxima rendibilitat econòmica 

sinó que l'objectiu és integrar aquesta infraestructura a l'entorn al que es troba.  

Taula 5: Pes criteris i subcriteris 

Criteri 
Pes 

criteri 
Subcriteri Pes subcriteri 

Econòmics 35 % 

Cost abric de recer 50 % 

Cost dragat 30 % 

Explotació amarres 20 % 

Mediambientals 40 % 

Afectació flora i fauna 40 % 

Impacte visual 20 % 

Circulació aigua interior 20 % 

Integració paisatgística 20 % 

Sociològics 5 % Llocs de treball generats 100 % 

Funcionals 20 % 

Comportament front a 
temporals 

40 % 

Cohesió 30 % 

Facilitat de maniobra 10 % 

Maniobra d'atracament 20 % 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 6: Valor puntuacions obtingudes per a cada subcriteri 

Criteri Subcriteri 
 

Alternativa 

Pes Subcriteri 
1 2 3 4 

P Valor  P Valor P Valor P Valor 

 Cost abric de recer 0.5 10 5 0 0 0 0 0 0 

Econòmics Cost dragat 0.3 10 3 6.4 1.9 4.9 1.5 3 1 

 
Explotació amarres 0.2 4.7 0.9 6.8 1.4 8.4 1.7 10 2 

Total 1 
 

8.9 
 

3.3 
 

3.2 
 

2.9 

 Afectació flora i fauna 0.4 10 4 6.9 2.8 6.1 2.4 5 2 

Mediambientals Impacte visual 0.2 10 2 7 1 6.5 1.3 6 1 

 Circulació aigua interior 0.2 10 2 7.3 1.5 6 1 5 1 

 
Integració paisatgística 0.2 10 2 5 1 2 0 0 0 

Total 1 
 

10.0 
 

6.6 
 

5.3 
 

4.2 

Sociològics 
Llocs de treball generats 1 5 5 6.5 6.5 9 9 10 10 

Total 1 
 

5.0 
 

6.5 
 

9.0 
 

10.0 

Funcionals 

Comportament front a temporals 0.4 6 2 10 4 10 4 10 4 

cohesió 0.3 10 3 6.2 1.9 5 2 6.4 1.9 

Facilitat de maniobra 0.2 10 2 7.5 1.5 7.5 1.5 7.5 1.5 

maniobra d'atracament 0.2 10 2 8.6 1.7 8.1 1.6 7.5 1.5 

Total 1 
 

9.4 
 

9.1 
 

8.6 
 

8.9 

Font: Elaboració pròpia 

Taula 7: Valoració final alternatives 

Criteri Pes 

Alternativa 

1 2 3 4 

Suma Subcriteris Valor  Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor 

Econòmics 0.30 8.9 2.7 3.3 1.0 3.2 0.9 2.9 0.9 

Mediambientals 0.45 10.0 4.5 6.6 3.0 5.3 2.4 4.2 1.9 

Sociològics 0.05 5.0 0.3 6.5 0.3 9.0 0.5 10.0 0.5 

Funcionals 0.20 9.4 1.9 9.1 1.8 8.6 1.7 8.9 1.8 

Total 1 
 

9.3 
 

6.1 
 

5.5 
 

5.0 

Font: Elaboració pròpia 

 

Per tant, a partir de l'anàlisi multicriteri obtenim que la millor alternativa és la primera. Si 

variem un 10% cada un dels pesos assignats també obtenim que la alternativa més valorada és 

la primera i, a més, amb una diferència molt considerable respecte les altres. 
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8. Descripció detallada alternativa escollida 
A partir de l’anàlisi multicriteri realitzat a l’apartat anterior hem determinat que l’alternativa 1 

és, en diferència, la millor. 

A continuació, analitzem detalladament la solució adoptada i justifiquem el perquè de cada 

tipologia considerada per a l’obra.  

Nota: Cal comentar que la solució adoptada ha variat al llarg de la realització del projecte, de 

forma que la essència inicial de la alternativa 1 es manté però la solució final (Figura 21) ha 

incorporat modificacions i millores. A continuació les detallem: 

Figura 21: Solució final. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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8.1. Moll 
Per aquesta obra hem sospesat l’ús de dues tipologies diferents: 

 Estructures de contenció amb parament vertical (Figura 22). 

 Estructures obertes (Figura 23). 

Figura 22: Estructures de contenció amb parament vertical. 

 

Font: Apunts classe Eng. Portuària i offshore. 

Figura 23: Estructures obertes. 

Font: Apunts classe Eng. Portuària i offshore. 

Donada la limitació d’espai en la dàrsena, amplada de la qual oscil·la entre els 35 i 60 metres, 

s’ha optat per la primera opció ja que les estructures obertes, al estar construïdes en talús, es 

perd operativitat en la dàrsena. En el nostre cas aquesta pèrdua seria d’uns  8 metres (1.25-

2hT), totalment impensable per la pèrdua de capacitat que això implicaria. 

No obstant, donat que les estructures amb parament vertical reflecteixen molt més les onades 

que les estructures obertes i que, en el nostre cas, no disposem de dic de recer, es poden 

donar situacions on  l’agitació sigui alta. Per disminuir aquest efecte, disposarem de blocs Bara 

(Figura 24) en el parament vertical, els quals es poden situar de forma alternada o 

superposades. Sobre del bloc Bara situarem la biga cantil, mentre que per sota construirem els 

bloc de formigó submergit, la disposició general s’observa a la Figura 25. 
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Figura 24: Blocs Bara. 

 

Font: Guer Ingeniería. 

Figura 25: Situació blocs Bara en moll de gravetat. 

 

Font: Guer Ingeniería. 

 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Memòria 

33  

8.2. Pantalans 
Pel que fa als pantans, poden ser flotants, els quals tenen una estructura d’acer, estan coberts 

per un pis de fusta, disposen de flotadors de poliestirè i estan anclats al fons mitjançant 

cadenes que van lligades a morts (Figura 26), o poden ser fixes, de formigó armat, els quals es 

fixen mitjançant pilots. 

Figura 26: Pantalà flotant prefabricat de fusta 

 

Font: ITP 

En aquest cas la tipologia escollida serà la de pantalans flotants. Aquesta elecció no es basa en 

cap motiu de funcionalitat del port, sinó que és una qüestió purament estètica, ja que es 

considera que en un entorn natural, els pantalans flotants, amb pis superior de fusta, queden 

més ben integrats en el paisatge. 

 

8.3. Zona d’aparcament i rampa de varada 
Les formes en planta que s’han donat a l’esplanada on es situa la zona l’aparcament i la rampa 

de varada (Figura 27)  han estat inspirades en les formes d’un riu trenat.  

Això s’ha fet perquè aquesta zona és el punt de desguàs del torrent de l’Estany, de forma que 

s’ha intentat inserir aquesta esplanada a un entorn de gran biodiversitat i en continua 

evolució. Per tant, se l’ha dotat de formes naturals per tal que afavoreixin aquesta interacció i 
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a una futura regeneració de l’entorn, formes que a la vegada són existents en l’actual 

disposició del port Natural de l’Estany Gras (Figura 28). 

En concret s’ha pres com a model les formes generades en el riu La Tordera (Figura 29).  

Finalment, cal comentar que aquesta esplanada té capacitat per a 69 vehicles, nombroses 

zones d’aparcament per a motos així com és on es situa la rampa de varada. 

Figura 27: Esplanada d’aparcament i rampa de varada. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 28: Estat actual de la desembocadura del torrent de l’Estany. 

 

Font: ICC. 
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Figura 29: Formes trenades del riu La Tordera (Ortofoto rotada 180
o
). 

 

Font: ICC. 

8.4. Nova esplanada  
Un dels principals problemes que sorgeixen en les construccions dels ports és l’excés de 

material procedent del dragatge de la dàrsena, fet que pot encarir molt el pressupost de l’obra 

si aquest material acaba a un evocador, amb el conseqüent  impacte ambiental que es genera 

en una altre zona del territori. 

Per evitar això, part del material procedent del dragat de la dàrsena s’utilitza en l’esplanada de 

l’aparcament i la resta, serveix per a la construcció d’una nova esplanada (Figura 30), on es 

situarà la capitania, un edifici de serveis, un bar-restaurant i un parc infantil. 

Figura 30: Nova esplanada. 

 

Font: Elaboració pròpia.  
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8.5. Edificacions 
Tres són les noves edificacions que es realitzaran al Port Natural de l’Estany Gras. 

D’una banda, l’edifici de capitania i serveis a la nova esplanada (encerclat en vermell a la Figura 

31), on també es situarà el Bar-restaurant (encerclat en blau a la Figura 31), i per altra banda, a 

l’extrem Sud del Port, es construirà un altre edifici de serveis (encerclat en taronja a la Figura 

31), dotat de dutxes i banys. 

Finalment, s’acondicionarà el panyol existent al Port (encerclat en verd a la Figura 31). 

Figura 31: Edificacions. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

8.6. Zona de pícnic 
L’entorn del Port Natural de l’Estany Gras és únic per la seva biodiversitat, però també per ser 

un punt de transició entre el medi marí i el terrestre. Aquesta transició fa que siguin molts els 

usos que si donen en aquest espai i, per tant, es considera que la millor manera de poder 

gaudir d’aquesta essència és dotar l’espai d’usos públics que respectin el medi i permetin 

gaudir de entorn. 

S’ha considerat que la millor manera de realitzar aquesta transició és mitjançant un zona de 

pícnic, situada entre la platja i el port, de forma que es pugui gaudir de tot l’entorn natural 

però que a la vegada i hagi una separació d’usos i privacitat. 

És disposarà de 6 taules de pícnic envoltades de pins autòctons i d’un parc infantil (Figura 32). 
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Figura 32: Zona de pícnic. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

8.7. Zones d’esbarjo 
Finalment, l’últim dels usos de que es dotaran al Port Natural de l’Estany Gras és de dos parcs 

infantils, un a la nova esplanada, davant del bar-restaurant i l’altre al costat de la zona de 

pícnic, juntament a la platja. 

Figura 33: Parcs infantils. 
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Font: Elaboració pròpia. 

 

9. Dimensionament dàrsena 
El disseny en planta del Port Natural de l'Estany Gras inclou dos tipus d'amarratge de les 

embarcacions. En funció de la zona del Port els amarratges seran en punta o en disposició 

lateral, les longitud característiques de les quals són: 

Taula 8: Longitud de la línia d'amarratge en funció de la categoria d'embarcació. Amarratge en punta. 

Categoria Eslora (m) L (m)    (m) 

1    7.2 2.88 

2       9.8 3.6 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 34: Dimensions principals de l'amarratge per a la disposició d'amarratge en punta  
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Mentre que l’amarratge lateral només el realitzaran les embarcacions de fins a 6 metres: 

Taula 9: Longitud de la línia d'amarratge en funció de la categoria d'embarcació. Amarratge lateral. 

Categoria Eslora (m) L (m)    (m) 

1    2.6 7.8 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 35: Dimensions principals de l'amarratge per a la disposició d'amarratge lateral  

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Pel que fa a l’amplada entre molls, l'amplada mínim de la dàrsena       per a un fondeig amb 

àncora o mort a banda i banda de la dàrsena (Figura 36) és: 

Figura 36: Amplada de la dàrsena per a un fondeig amb àncora o mort. 

 

Font: ROM 3.1-99 
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Taula 10: Amplada del canal de la dàrsena en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora (m) Mànega (m)     

1    2.4 22.5 m 

2       3 30 m 

Font: Elaboració pròpia 

 

Quan al calat de la dàrsena ve determinat pels següents 3 factors, els valors dels quals 

s’expressen a Taula 11. 

 El calat de les embarcacions, en condicions estàtiques i dinàmiques     . 

 La variació en el nivell de l'aigua     . 

 Els resguards de seguretat per evitar una col·lisió de les embarcacions amb el fons 

    . 

Figura 37: Factors que intervenen en la determinació de les profunditats d'aigua en les àrees de navegació i 
flotació. 

 
Font: ROM 3.1-99 

Taula 11: Amplada del canal de la dàrsena en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora    (m)    (m)    (m)   (m)  

1 6 1.79 0.33 0.885 3.005  

2 8 2.17 0.33 0.885 3.385  

Font: Elaboració pròpia 
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No obstant, donat que el Port Natural de l'Estany Gras és de dimensions reduïdes i la 

diferència per a les dues categories d'embarcacions és molt baixa, dimensionarem el port amb 

un calat constant al llarg de la seva dàrsena per tal de facilitar el procediment del dragat. 

Concretament dimensionarem perquè tota la dàrsena tingui un calat de 3.5 metres.  

Finalment, la coronació dels molls ve determinada pels criteris següents: 

 Criteri d'explotació 

 Criteri de no ultrapassament de les aigües lliures exteriors 

 Criteri que el nivell freàtic no sobrepassi el trasdós del moll 

 Criteris de drenatge 

Resultant que el nivell mínim de coronació dels molls és igual a 0.92 m per sobre del NMO. Per 

tal de facilitar la construcció dimensionarem els molls amb una cota de coronació igual a un 

metre.  

 

10. Dimensionament Estructures Internes 

10.1. Moll 
La tipologia de moll escollit per al Port Natural de l'Estany Gras és el moll de blocs executat in 

situ (formigó submergit), sobre el qual es situaran els blocs Bara i la viga cantell 

La construcció d'aquest tipus de moll es realitza, en gran part, sota de l'aigua mitjançant 

procediments de formigó submergit. És a dir, bombejant formigó ric en ciment amb l'extrem 

del tub situat en la massa de la zona a formigonar, de forma que al expandir-se, s'eviti al 

màxim el rentat del ciment i l'àrid fi. 

La Figura 38 mostra una secció tipus d'aquesta obra d'amarratge. La geometria de la secció pot 

ser molt variada però en general es pot assimilar a formes rectangulars o trapezoïdals en els 

que la base és de l'ordre del 50 al 80% de l'altura. L'amplada en coronació sol variar entre un i 

quatre metres. 

Aquest sistema s'aplica a molls de petita altura assentats sobre terrenys resistents així com en 

terrenys de baixa capacitat portant sobre banquetes d'escullera. Aquest tipus de moll està 

indicat on no existeixi espai per a la prefabricació de blocs o mitjans per a la seva col·locació, 

com és el cas del Port Natural de l'Estany Gras. 
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Figura 38: Secció moll de blocs executat in situ. 

 
Font: ROM 2.0-11 

La Figura 39 mostra un croquis de la secció tipus del moll a executar al Port Natural de l'Estany 

Gras amb les seves dimensions de les quals cal destacar: 

 L'altura del bloc de formigó és de 3.5 metres dels quals 3 són submergits. 

 La banqueta de regularització està formada per escullera amb un pes comprès entre 

els 100 i els 200 quilograms. Aquesta banqueta té una altura d'un metre i un pendent 

aproximat de 1.5H:1V. 

 Les característiques dels materials utilitzats són les següents: 

- Formigó:                     El formigó tipus HM-30/F/25/IIIc+Qb. 

- Pedra-ple (tot un):                                        

Figura 39: Secció moll i dimensions corresponents. 

 

Font pròpia. 

10.2. Pantalans 

La tipologia escollida per al Port Natural de l'Estany Gras és el pantalà flotant ancorat al fons 

mitjançant morts, la unió dels quals es realitza en cadenes. Pel que fa a l’estructura, estarà 

formada per una base de perfils d'acer S275 protegits contra la corrosió mitjançant galvanitzat 

en calent de forma que s'assegura una alta duració en quant a la oxidació de l'acer 
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Figura 40: Pantalà prefabricat de fusta 

 

Font: ITP 

La part superior del pantalà està formada per taulons de fusta tropical d'alta densitat amb 

ranures antilliscants. Per a la defensa lateral s'utilitza d'una banda fusta tropical d'alta densitat 

(part superior) així com goma EPDM que proporciona gran robustesa i absorció als impactes de 

les embarcacions (situada just per sota de la fusta tropical) (Figura 41). 

Figura 41: Detalls pantalà. 

 

Font: ITP 

Les unions entre els diferents trams del pantalà es realitza mitjançant elements elàstics de 

cautxú artificial i sintètic (Figura 42). 

Aquests conjunts esmorteixen la unió entre els diferents elements de l'acer per tal de reduir la 

fatiga causada pels moviments originats per les corrents i l'onatge. 
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Figura 42: Elastòmers d'unió 

 

Font: ITP 

Quant als flotadors, utilitzarem de formigó amb nucli de poliestirè expandit recoberts per una 

capa de 30 mm de formigó amb àrid fi reforçat amb una armadura interna d'acer inoxidable 

(Figura 43). 

Figura 43: Flotador de formigó amb nucli de poliestirè expandit 

 

Font: ITP 

 

D’altra banda, pel que fa als elements d’amarratge, donat que l'objectiu principal en 

l'acondicionament del port és el de mantenir l'essència de l'espai natural que el rodeja, es 

considera oportú disposar de bol·lards fosos en ferro ja que es tracta d'un element amb llarga 

tradició portuària i, per tant, servirà com a element de transició visual entre l'espai terrestre i 

el marí. 

Per a l’amarratge al fons, utilitzarem morts fabricats de formigó RES 150 i àrid 11 els quals 

s'introdueixen en motlles on es disposa armadura d'acer. 
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Figura 44: Altres elements. 

  

Font: ITP 

Els morts de formigó s'uneixen amb una cadena mare de tipus baula recta normal DIN 764 de 

diàmetre 35 mm amb càrregues de trencament de 68.000 kg, amb un pes de 32 kg per metre 

lineal de cadena.  

Les amarres s'engrillonen a la cadena mare de forma que es reparteixen les càrregues de tir 

entre els morts que composen el tren de fondeig. 

L'amarratge en punta de les embarcacions serà tipus "pota de gall" ja que ens permet una 

major retenció de la proa (o popa en funció de com estigui amarrat el buc) en els moviments 

estribord - bavor. S'utilitzarà cabs gruixuts de poliestirè per amarrar l'embarcació els quals 

estaran units a una cadena galvanitzada que s'engrillona al fons a la cadena mare.  

Aquest conjunt disposa d'un cab de poliestirè trenat que lligat a la plataforma i a un dels cabs 

gruixuts de poliestirè de forma que permet a l'usuari recollir el conjunt del fons. 

Pel que fa a la unió entre el pantalà i els morts s'utilitza cadenes galvanitzades de alt pes i 

longitud de forma que formen catenàries que actuen a mode de moll. Amb aquest sistema de 

fondeig amb diferents punts d'amarratge al fons es reparteixen els esforços horitzontals del 

pantalà. 

Figura 45: Altres detalls. 
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Font: ITP 

Les distàncies entre cada un dels elements per a les dues categories d'embarcacions són les 

següents: 

Taula 12: Configuració dels amarres. 

Categoria   (m)    (m)   (m)   (m)   (m)   (m)    (m)    (m)    (m)    (m) 

1 6 1.5 3.5 5.0 7.5 0.5 9.0 3.0 7.8 12.8 

2 8 1.8 3.5 5.3 8.0 0.6 9.6 3.2 8.1 14.9 

Font pròpia. 

Figura 46: Configuració dels amarres. 

 

Font: ITP 

 

L'acondicionament del Port Natural de l'Estany Gras està dissenyat perquè les embarcacions 

puguin accedir i ser tretes de l'aigua mitjançant una rampa de varada. Aquesta operació es 

realitzarà mitjançant un cabrestant amb impuls mecànica que farà lliscar el remolc sobre el 

que es situarà la embarcació.  

Els pendents típics de les rampes de varada oscil·len entre el 10 i el 15 %, de forma que s'ha 

adoptant per un pendent del 12.5 %. Per tant, donat que la cota del pàrking es troba a dos 
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metres positius, la rampa tindrà una longitud de 16 metres visibles i de 10 metres submergits 

(per tal que s'arribi al la cota menys 1.5). 

D’altra banda, per tal de disminuir l'agitació interior del port s'opta per col·locar un dic flotant 

d’uns 10 metres de longitud, 1.5 d’amplada i 1 metre de profunditat submergida als mesos 

més energètics (Novembre-Abril). Aquest dic flotant no té com a finalitat reduir el nombre 

d'hores d'inoperativitat sinó reduir l'agitació interior del port de forma que augmenti la 

seguretat i el confort al port. 

La seva posició als mesos de major i menor onatge enèrgic incident és la següent: 

Figura 47: Posicions Floating. 

 

Font pròpia. 

11. Dimensionament Ferms i Paviments 
Les instal·lacions portuàries es caracteritzen per unes sol·licitacions sobre ferms i paviments 

molt particulars. Concretament, i a diferència d'altres tipus d'infraestructures, les sol·licitacions 

en les instal·lacions són molt variades en funció de la zona en que ens trobem. Això implica un 

correcte tractament dels fems de cada una de les zones per tal que resisteixin les càrregues 

aplicades. 

 

11.1. Dimensionament zones portuàries 
La ROM 4.1-94 determina 3 usos en els ports esportius:  

 Zona d'operació o varada 

 Zona de circulació 

 Zona d'estacionament 

No obstant, donat que l'acondicionament i millora del Port Natural de l'Estany Gras no 

contempla la construcció d'una zona d'operació o varada, tan sols realitzarem el 

dimensionament per a les zones de circulació i d'estacionament. 
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Zona d'estacionament 

Donat que en el Port Natural de l'Estany Gras tan sols hi tenen accés els vehicles lleugers, la 

càrrega de càlcul segons l'ús de les superfícies portuàries serà baixa, mentre que com que hi ha 

69 places d’aparcament, la intensitat d’estacionament serà mitja. Per tant, la categoria de 

tràfic serà lleuger, mentre que la categoria de l’esplanada, donat que per a la capa base 

aprofitarem el material dragat al port, la qual serà consolidada per precàrrega, i la coronació la 

realitzarem mitjançant sòls seleccionats, la categoria serà tipus E2. 

Taula 13: Categories de tràfic i esplanada 

 

Font: ROM 4.1-94 

 

Pel que fa a l’estructura del ferm serà la següent: 

Figura 48: Paviment per a la zona d'aparcament. 

 

Font: ROM 4.1-94 

Entre la capa base i el paviment s'estendrà una capa inferior de base del ferm amb un espessor 

de 0.25 metres de reblert tot-u artificial. 

La base granular estarà formada per una capa de 20 centímetres de suelocemento, mentre que 

la capa superior la formarà 0.08 metres de mescla bituminosa, format per dues capes de 0.04 

metres. 
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Zona de circulació 

La estructura del ferm s'ha d'adequar durant la seva vida útil, entre altres factors, a la acció 

prevista del tràfic i, fonamentalment, del més pesat. Per tant, la secció estructural del ferm 

dependrà en primer lloc de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDP) que es prevegi 

pel carril de projecte en l'any de posada en servei.  

Aquesta intensitat l'utilitzarem per establir la categoria de tràfic pesats. Donat que l'accés de 

vehicles pesats està restringit a les zones portuàries, la intensitat mitja diària de vehicles 

pesats serà menor de 25 i, per tant, la categoria de trànsit pesat serà T42. 

Com que les sol·licitacions a la zona de circulació seran baixes per la no presència de trànsit 

pesat, podem utilitzar la mateixa explanada de la zona d'aparcament per a la zona de circulació 

(E2) i així facilitar el procés constructiu. 

Per tant, només ens falta determinar la secció del ferm per a la categoria del trànsit T42 i la 

zona de circulació quedarà completament definida. Tres són les possibilitats, però la secció 

escollida serà la 4232 ja que així es donarà continuïtat entre les zones d'estacionament i les de 

circulació. 

Les mescles bituminoses (MB) de les zones d'aparcament com de circulació tindran les 

mateixes característiques però espessors diferents (0.08m la MB de la zona d'aparcament i 

0.05m la MB de la zona de circulació). 

Utilitzarem un lligant hidrocarbonat B60/70 donat que la categoria del trànsit de vehicles 

pesats al Port Natural de l'Estany Gras és T4. 

Pel que fa al tipus de mescla, utilitzarem un AC16 surf S, de forma que s'aplicaran dues capes 

de 4 mil·límetres a la zona d'aparcament mentre que per a la zona de circulació s'aplicarà una 

sola capa de 5 mm. 

En quant als àrids utilitzats, tenen que ser resistents a la fragmentació i al desgast del trànsit. 

L'àrid fi ha de ser no plàstic i provenir de la trituració de roques de bona qualitat, amb un 

coeficient màxim de desgast menor o igual a 25 o 30. Pel que fa a la pols mineral ha de ser 

d'aportació o provenir de la trituració dels àrids. 

D’altra banda, s'aplicarà regs en els següents casos: 

 Reg de imprimació: S'aplicarà sobre les capes de ZA abans de la col·locació de la MB. 

 Reg d'adherència: S'aplicarà entre les capes de MB. 
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12. Moviment de terres 

L'acondicionament del port natural de l'Estany Gras, situat a un Pla d'Espais d'Interès Natural 

(PEIN), té com a principal premissa el respecte per l'entorn, la flora i la fauna, de forma que les 

mesures que s'apliquen per la millora del port són les imprescindibles per al seu funcionament, 

però sempre pensant en el mínim impacte en el medi. 

Una de les actuacions que causa més impacte en el medi és el moviment de terres. En el nostre 

cas, el moviment de terres correspon al dragat de la dàrsena, part del qual s'utilitzarà per a la 

construcció del pàrquing i als terraplens de la carretera. 

No obstant, degut a que el calat existent en el port és molt petit, al dragar fins als 3,5 a la 

dàrsena farà que obtinguem un volum considerable de sediment. Aquest fet, junt amb la 

premissa de causar el mínim impacte ambiental on incloem la no afectació del curs de la riera 

pel pas de la carretera, fa que el volum de sediment dragat a la dàrsena sigui superior al 

utilitzat en el pàrquing i en el terraplè de la carretera, de forma que obtindrem un excedent de 

sediment. 

Per evitar un impacte ambiental en un altre punt del territori, es proposa la construcció d’una 

altre esplanada amb el sediment sobrant del dragat, a on es situarà la capitania, serveis i bar-

restaurant, així com una parc infantil. 

 

 

12.1. Dragat 
L’aportació de sediments al Port Natural de l'Estany Gras pot ser de procedència marina o 

fluvial. 

L'aportació de sediments de la riera al Port Natural de l'Estany Gras és ocasional i molt baixa i, 

a més, la dàrsena es troba situada a uns 150 del final de la riera. Aquesta zona de transició 

(Figura 49). 

existent està pensada per dipositar els sediments en cas que l'avinguda en porti, de forma que 

no afecti al calat de la dàrsena i puguin ser retirats fàcilment sense afectar la operativitat del 

Port. 

En cas d'avinguda també serà necessari netejar la carretera i el pàrking de sediments donat 

que aquests es creuen amb el curs de la riera. Cal esmentar que en cas de previsions de fortes 

pluges la part nord del pàrking romandrà tancada per tal d'evitar possibles danys materials. 

El manteniment de la zona de transició es realitzarà cada 15 anys mitjançant una 

retroexcavadora sobre erugues. 
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Figura 49: Zona de Transició. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa a l’aportació marina, el Port Natural de l'Estany Gras es troba situat en una zona 

altament rocosa del litoral català amb un transport de sediments molt baix. El fet de no 

realitzar obres d'abric significa que no s'alterarà la dinàmica litoral del transport de sediments i, 

per tant, no es preveu sedimentació ni a l'entrada ni a l'interior del port. Conseqüentment no 

serà necessari dragar el port durant la seva vida útil. 

Pel que fa al dragatge de la dàrsena del port, on s'ha d'assolir un calat de 3.5 metres, 

s'utilitzarà una dragalina amb una ploma d'uns 100 metres per extreure el sediment i un 

dúmper per transportar-lo i evocar-lo a les zones desitjades, excepte la zona on es situarà el 

bar i la capitania que serà la pròpia dragalina qui dipositarà el sediment. 

13. Xarxes de serveis 

La xarxa de serveis bàsics de qualsevol port esportiu consta de: 

 Sanejament. 

 Electricitat. 

 Aigua potable. 

A més d’aquests serveis bàsics, el Port Natural de l’Estany Gras inclourà servei de wifi gratuït. 

A continuació detallem les diferents xarxes projectades: 

 Xarxa de Sanejament: La xarxa de sanejament del Port Natural de l’Estany Gras es 

projecta per conduir les aigües residuals a la xarxa de clavegueram més pròxima que 

porta a la depuradora municipal. D’altra banda, pel que fa a les aigües pluvials, la 

major part s’infiltra a l’entorn natural, mentre que es condueix l’escolament perquè 

flueixi directament al mar. 
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 Xarxa d'aigua potable: La xarxa d'aigua potable a instal·lar a un port esportiu ha de 

poder subministrar tant a les embarcacions esportives (mitjançant torretes situades als 

molls i pantalans), als diferents edificis (serveis, capitania i bar), així com les boques 

d'incendi. 

 Xarxa contra incendis: constarà de: 

o Un extintor de espuma a cada un dels edificis excepte el bar (3 en total), el 

qual haurà de complir amb la normativa pròpia dels locals de restauració i 

anirà a càrrec del operari de la concessió.  

o Boques d'incendi equipades (BIEs) al llarg del moll així com a l'edifici d'oficines 

i capitania (7 en total).  

 Xarxa elèctrica 

 

 

 

 

  



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Memòria 

53  

14. Estudi econòmic-financer 
Definit el pressupost total de les obres de condicionament i millora del Port Natural de l'Estany 

Gras és imprescindible realitzar un estudi de viabilitat econòmica-financera per calcular la 

rendibilitat i justificació d'aquestes. 

El procediment habitual de gestió dels ports catalans esportius és la concessió, mètode que 

també s'utilitzarà per al Port Natural de l'Estany Gras. 

La concessió adoptada en el present projecte tindrà una durada de 30 anys que es 

comptabilitzarà des del inici de les obres. En finalitzar aquest període el Port passarà a ser 

propietat de l'administració pública. 

El model d'explotació emprat en molts ports catalans consta d'un organisme específic que 

controla i gestiona les obres, el finançament i la posterior explotació. Aquest organisme, 

anomenat promotor, es responsabilitza del projecte, la construcció, les inversions 

infraestructurals i les edificacions i ofereix tots els serveis i equipaments portuaris com a cessió 

d'ús a agents i empreses privades que l'exploten durant el període de la concessió.  

Aquesta concessió aporta inicialment forts ingressos al promotor així com una quota mensual 

o anual considerablement inferior durant el període de concessió. 

Acabades les obres el promotor només gestiona i controla les infraestructures, els espais 

públics i l'explotació dels amarratges de servei públic. Finalitzat el període de la concessió el 

port esportiu passa a mans de la Generalitat. 

A continuació detallem els diferents ingressos i despeses estimades per al Port Natural de 

l’Estany Gras: 

 

Ingressos 

 Amarratges privats: 2220000 €. 

 Quota cessió amarratges privats: 73000 €/any. 

 Amarratges públics: 46840.6 €/any. 

 Pàrking: 166490.1 €/any. 

 Rampa de varada: 14288.1 €/any. 

 Club nàutic: 27500 €/any. 

 Bar: 19800 €/any. 

 

Aquests ingressos d'explotació i cessió es resumeixen a la Taula 14, on s'ha suposat un 

augment anual dels preus del 3 % que comptabilitza des del primer any de concessió. 
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Taula 14: Ingressos totals i anuals per cessió i explotació. 

Any 
Amarratges privats 

Amarratges públics Pàrking 
Rampa de 

varada 
Club nàutic i 
instal·lacions 

Bar Total 
Cessió Anuals 

0 222000 - - - - - - 222000.00 

1 1110000 73000.00 46840.60 166490.10 14288.09 27500.00 19800.00 1457918.79 

2 555000 75190.00 48245.82 171484.80 14716.73 28325.00 20394.00 913356.35 

3 333000 77445.70 49693.19 176629.35 15158.24 29174.75 21005.82 702107.04 

4 - 79769.07 51183.99 181928.23 15612.98 30049.99 21635.99 380180.26 

5 - 82162.14 52719.51 187386.07 16081.37 30951.49 22285.07 391585.66 

6 - 84627.01 54301.09 193007.66 16563.81 31880.04 22953.63 403333.23 

7 - 87165.82 55930.13 198797.89 17060.73 32836.44 23642.24 415433.23 

8 - 89780.79 57608.03 204761.82 17572.55 33821.53 24351.50 427896.23 

9 - 92474.22 59336.27 210904.68 18099.73 34836.18 25082.05 440733.11 

10 - 95248.44 61116.36 217231.82 18642.72 35881.26 25834.51 453955.11 

11 - 98105.90 62949.85 223748.77 19202.00 36957.70 26609.54 467573.76 

12 - 101049.07 64838.35 230461.24 19778.06 38066.43 27407.83 481600.97 

13 - 104080.54 66783.50 237375.07 20371.40 39208.42 28230.07 496049.00 

14 - 107202.96 68787.00 244496.32 20982.54 40384.68 29076.97 510930.47 

15 - 110419.05 70850.61 251831.21 21612.02 41596.22 29949.28 526258.39 

16 - 113731.62 72976.13 259386.15 22260.38 42844.10 30847.75 542046.14 

17 - 117143.57 75165.41 267167.74 22928.19 44129.43 31773.19 558307.52 

18 - 120657.88 77420.37 275182.77 23616.04 45453.31 32726.38 575056.75 

19 - 124277.61 79742.99 283438.25 24324.52 46816.91 33708.17 592308.45 

20 - 128005.94 82135.28 291941.40 25054.25 48221.42 34719.42 610077.71 

21 - 131846.12 84599.33 300699.64 25805.88 49668.06 35761.00 628380.04 

22 - 135801.50 87137.31 309720.63 26580.06 51158.10 36833.83 647231.44 

23 - 139875.55 89751.43 319012.25 27377.46 52692.84 37938.85 666648.38 

24 - 144071.82 92443.98 328582.62 28198.78 54273.63 39077.01 686647.83 

25 - 148393.97 95217.30 338440.09 29044.75 55901.84 40249.32 707247.27 

26 - 152845.79 98073.81 348593.30 29916.09 57578.89 41456.80 728464.68 

27 - 157431.16 101016.03 359051.10 30813.57 59306.26 42700.51 750318.63 

28 - 162154.10 104046.51 369822.63 31737.98 61085.45 43981.52 772828.18 

29 - 167018.72 107167.91 380917.31 32690.12 62918.01 45300.97 796013.03 

30 - 172029.28 110382.94 392344.83 33670.82 64805.55 46660.00 819893.42 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Despeses 

Les despeses inclouen la inversió inicial i les despeses d'explotació. 

Per obtenir el Pressupost d'Execució per Contracte s'han considerat unes despeses generals 

del 13 % i un benefici industrial del 6 %. A tot això se li afegeix l'IVA. Com és habitual, es 

considera que l'empresa concessionària utilitza un finançament extern per poder realitzar la 

inversió. 
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Per tant, la despesa d'inversió es transforma amb una despesa de finançament anual. Es 

suposa que el finançament extern consisteix en un crèdit amb un import total de la inversió, al 

3.5% TAE i a retornar en 15 anys. La Taula 15 mostra les quotes anuals a pagar durant el 

període del crèdit. 

Taula 15: Costos del finançament. 

Any Deute Capital a pagar Interès a pagar Despeses finançament 

1 2407961.83 160530.79 84278.66 244809.45 

2 2247431.04 160530.79 78660.09 239190.88 

3 2086900.25 160530.79 73041.51 233572.30 

4 1926369.46 160530.79 67422.93 227953.72 

5 1765838.68 160530.79 61804.35 222335.14 

6 1605307.89 160530.79 56185.78 216716.56 

7 1444777.10 160530.79 50567.20 211097.99 

8 1284246.31 160530.79 44948.62 205479.41 

9 1123715.52 160530.79 39330.04 199860.83 

10 963184.73 160530.79 33711.47 194242.25 

11 802653.94 160530.79 28092.89 188623.68 

12 642123.15 160530.79 22474.31 183005.10 

13 481592.37 160530.79 16855.73 177386.52 

14 321061.58 160530.79 11237.16 171767.94 

15 160530.79 160530.79 5618.58 166149.37 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa a les despeses d’explotació són: 

 Cànon anual: 71913.6 €/any. 

 Personal: 224000 €/any. 

 Conservació espais públics: 24079.62 €/any. 

 Consum: 94977 €/any. 

 Assegurança: 72238.85 €/any. 

 Imprevistos: 60199.05 €/any. 

 

Taula 16 recopila les diferents despeses anuals, considerant un augment anual dels preus del 

l’1 % que comptabilitza des del primer any. 
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Taula 16: Despeses anuals. 

Any 
Inversió 
inicial 

Cànon 
d'ocupació 

Salaris de 
personal 

Conservació 
espais públics 

Assegurances 
Consum d'aigua i 

electricitat 
Imprevistos Total 

0 244809.5 - - - - - - 244809.453 

1 239190.9 71913.6 224000.0 24079.6 7223.9 61502.2 6019.9 633930.1 

2 233572.3 72632.7 226240.0 24320.4 7296.1 62117.2 6080.1 632258.9 

3 227953.7 73359.1 228502.4 24563.6 7369.1 62738.4 6140.9 630627.2 

4 222335.1 74092.7 230787.4 24809.3 7442.8 63365.8 6202.3 629035.3 

5 216716.6 74833.6 233095.3 25057.3 7517.2 63999.4 6264.3 627483.7 

6 211098.0 75581.9 235426.3 25307.9 7592.4 64639.4 6327.0 625972.8 

7 205479.4 76337.7 237780.5 25561.0 7668.3 65285.8 6390.3 624503.0 

8 199860.8 77101.1 240158.3 25816.6 7745.0 65938.7 6454.2 623074.7 

9 194242.3 77872.1 242559.9 26074.8 7822.4 66598.0 6518.7 621688.2 

10 - 78650.8 244985.5 26335.5 7900.7 67264.0 6583.9 431720.4 

11 - 79437.4 247435.4 26598.9 7979.7 67936.7 6649.7 436037.6 

12 - 80231.7 249909.7 26864.9 8059.5 68616.0 6716.2 440398.0 

13 - 81034.0 252408.8 27133.5 8140.1 69302.2 6783.4 444802.0 

14 - 81844.4 254932.9 27404.9 8221.5 69995.2 6851.2 449250.0 

15 - 82662.8 257482.2 27678.9 8303.7 70695.2 6919.7 453742.5 

16 - 83489.5 260057.0 27955.7 8386.7 71402.1 6988.9 458279.9 

17 - 84324.4 262657.6 28235.2 8470.6 72116.1 7058.8 462862.7 

18 - 85167.6 265284.2 28517.6 8555.3 72837.3 7129.4 467491.4 

19 - 86019.3 267937.0 28802.8 8640.8 73565.7 7200.7 472166.3 

20 - 86879.5 270616.4 29090.8 8727.2 74301.3 7272.7 476887.9 

21 - 87748.3 273322.6 29381.7 8814.5 75044.3 7345.4 481656.8 

22 - 88625.7 276055.8 29675.5 8902.7 75794.8 7418.9 486473.4 

23 - 89512.0 278816.4 29972.3 8991.7 76552.7 7493.1 491338.1 

24 - 90407.1 281604.5 30272.0 9081.6 77318.3 7568.0 496251.5 

25 - 91311.2 284420.6 30574.7 9172.4 78091.4 7643.7 501214.0 

26 - 92224.3 287264.8 30880.5 9264.1 78872.4 7720.1 506226.2 

27 - 93146.5 290137.4 31189.3 9356.8 79661.1 7797.3 511288.4 

28 - 94078.0 293038.8 31501.2 9450.4 80457.7 7875.3 516401.3 

29 - 95018.8 295969.2 31816.2 9544.9 81262.3 7954.0 521565.3 

30 - 95969.0 298928.9 32134.3 9640.3 82074.9 8033.6 526781.0 

Font: Elaboració pròpia. 

15. Anàlisi econòmic-financer 
L’anàlisi econòmic – financer es basa en la confrontació del conjunt d’ingressos i despeses 

durant el període de la concessió amb l’objectiu d’avaluar la viabilitat econòmica del projecte. 

Utilitzarem el VAN i el TIR per determinar de viabilitat econòmica del projecte: 

La Figura 17 mostra el Cash-Flow d’aquest projecte durant tot el període de de la concessió: 
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Taula 17: Cash-Flow. 

Any Despeses finançament Despeses generals Ingressos Cash-Flow Beneficis acumulats 

0 244809.5 
 

222000.0 -22809.5 -22809.5 

1 239190.9 394739.2 1457918.8 823988.7 801179.3 

2 233572.3 398686.6 913356.4 281097.5 1082276.8 

3 227953.7 402673.4 702107.0 71479.9 1153756.6 

4 222335.1 406700.2 380180.3 -248855.1 904901.6 

5 216716.6 410767.2 391585.7 -235898.1 669003.5 

6 211098.0 414874.9 403333.2 -222639.6 446363.9 

7 205479.4 419023.6 415433.2 -209069.8 237294.1 

8 199860.8 423213.8 427896.2 -195178.4 42115.6 

9 194242.3 427446.0 440733.1 -180955.1 -138839.5 

10 
 

431720.4 453955.1 22234.7 -116604.8 

11 
 

436037.6 467573.8 31536.1 -85068.7 

12 
 

440398.0 481601.0 41203.0 -43865.7 

13 
 

444802.0 496049.0 51247.0 7381.3 

14 
 

449250.0 510930.5 61680.5 69061.7 

15 
 

453742.5 526258.4 72515.9 141577.6 

16 
 

458279.9 542046.1 83766.2 225343.8 

17 
 

462862.7 558307.5 95444.8 320788.6 

18 
 

467491.4 575056.7 107565.4 428354.0 

19 
 

472166.3 592308.5 120142.2 548496.1 

20 
 

476887.9 610077.7 133189.8 681685.9 

21 
 

481656.8 628380.0 146723.2 828409.1 

22 
 

486473.4 647231.4 160758.0 989167.1 

23 
 

491338.1 666648.4 175310.3 1164477.4 

24 
 

496251.5 686647.8 190396.3 1354873.7 

25 
 

501214.0 707247.3 206033.2 1560907.0 

26 
 

506226.2 728464.7 222238.5 1783145.5 

27 
 

511288.4 750318.6 239030.2 2022175.7 

28 
 

516401.3 772828.2 256426.9 2278602.6 

29 
 

521565.3 796013.0 274447.7 2553050.3 

30 
 

526781.0 819893.4 293112.4 2846162.7 

 

Font: Elaboració pròpia. 

A partir del Cash-Flow obtenim: 

VAN = 658448.95 € 

TIR = 3546 % 

Per tant, podem concloure que el projecte és viable des del punt de vista econòmic. 
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16. Pla d’obra 
A continuació descrivim el procés constructiu considerat per a l’execució de les diferents 

actuacions incloses al present Projecte constructiu. 

Aquest procés constructiu s’adapta tant a les diferents característiques físiques de l’entorn on 

s’ubicaran les obres (materials, topografia, etc.), com a la planificació temporal prevista, 

reflectida principalment en el fet de desenvolupar el projecte segons dues fases constructives 

que s’adaptin a l’evolució de l’explotació de la pròpia instal·lació, tot i respectant els 

requeriments mínims d’operativitat i funcionalitat que el port requerirà. 

Així, a continuació es descriuen cada una de les dues fases de desenvolupament del projecte, 

incloent a cada una d’elles les obres corresponents. 

 

16.1. Activitats a realitzar 
Es preveu una duració total de les obres de 10.5 mesos. 

Les principals actuacions considerades per a la planificació de l’execució són les següents: 

 Atorgament de la concessió 

 Enginyeria de detall 

 Selecció de contractistes i adjudicació del contracte d'obra 

 Acta de replanteig 

 Mobilització de l’equip necessari 

 Demolicions 

 Dragat 

 Formació de l’esplanada portuària i contorn de la dàrsena 

 Construcció dels molls 

 Edificacions 

 Urbanització 

 Instal·lació pantalans i fíngers 

 Xarxa de serveis 

 Control de qualitat 

 Seguretat i salut 

 

La descripció de les principals actuacions descrites es detalla en els apartats següents.  
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16.1.1. Moviments de terres 

La principal actuació de moviment de terres prevista és el dragatge de la dàrsena per tal 

d’assolir els calats operatius necessaris que garanteixin el correcte funcionament de la 

instal·lació, material que s’utilitzarà per a la construcció de l’esplanada d’aparcament de 

vehicles així com l’esplanada on es situarà la capitania, l’edifici de serveis i el bar. 

El procediment que es seguirà serà el de dragar mitjançant una dragalina que avocarà el 

material sobre un dúmper, el qual el transportarà i dipositarà a l’esplanada on es situarà el 

pàrking, mentre que per a l’esplanada on es situarà la capitania i el bar serà la pròpia dragalina 

la que dipositarà el material.  

Prèviament a dipositar el material de dragat es retirarà, en cas que n’hi hagi, la primera capa 

de matèria orgànica i vegetació. 

Durant aquest procés s’anirà realitzant un control de les característiques dels sediments 

extrets per tal de comprovar la seva viabilitat per a les zones destinades del projecte. 

D’altra banda, aquesta fase també inclou la demolició de les construccions afectades, com són 

els edificis situats a la bocana del port, així com la demolició dels molls existents a l’actualitat. 

Aquesta actuació implicarà que el far situat a bavor en l’entrada al port (far vermell) també es 

veurà afectat, pel que s’haurà de reconstruir posteriorment. 

Figura 50: Obres afectades per enderrocament. 
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16.1.2. Formació de l’esplanada portuària i contorn de la dàrsena 
Quan s’hagi finalitzat el dragat de la dàrsena s’iniciarà el corresponent a la banqueta de 

cimentació dels molls, on es situarà l’escullera de 200 kg i l’enrasament de graves. 

Donat que sobre d’aquest realitzarem els blocs de formigó submergit, tan sols serà necessari 

enrasar amb graves en aquells punts on es col·loqui l’encofrat, com podem veure a la Figura 

51. 

Figura 51: Enconfrats a dos i quatre cares. 

 
Font: Apunts classe Enginyeria Portuària i Offshore, UPC. 

 

A continuació es realitzaran els blocs de formigó submergit, sobre els que es situaran els blocs 

Bara 200 (Figura 52) i la biga cantil. És important que durant el procés de formigonat de cada 

mòdul dels blocs de formigó submergits no es realitzin parades, així com s’introdueixi la 

mànega uns 20 cm en la massa del formigó. Entre cada tongada, es netejarà la superfície de 

l’anterior donat que es freqüent que es dipositi una mescla de sals, ciment i altres elements 

que no fraguen, creant una inadequada junta que pot comprometre l’estabilitat estructural del 

moll. D’altra banda, sen cas d’interrompre’s el formigonat, si al reiniciar el procés no és 

possible introduir l’extrem de la mànega al formigó, es netejarà el formigó ja col·locat i es 

netejarà la superfície. 

Posteriorment a aquestes operacions, es realitzarà la col·locació del trasdós del moll 

mitjançant pedraplè i el reblert general amb material procedent del dragat segons s’indica en 

els plànols corresponents, resultant en la disposició de capes que s’observa a la Figura 54 

(sense el relleno seleccionado i el paviment, els quals es construiran més tard). 
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Figura 54: Capes del moll.

 

 
Font: Apunts classe Enginyeria Portuària i Offshore, UPC. 

 
Aquest procés de formació de l’esplanada portuària i contorn de la dàrsena inclou tant el moll 

sud, on hi ha la zona d’aparcament, la rampa de varada i dos pantalans com la nova esplanada 

on es situarà la capitania, el bar i els serveis. 

Figura 53: Formigonat dels blocs de formigó submergit. 

 

Font: Apunts classe Enginyeria Portuària i Offshore, 

UPC. 

 

Figura 52: Vista general del bloc Bara. 

 

Font: GUER Ingeniería SL. 
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16.1.3. Edificació 

Finalitzat el període d’assentament dels reblerts dels molls, s’iniciarà la construcció dels edificis 

així com el condicionament del panyol existent al port, el qual s’habilitarà i es reformarà per al 

seu ús. 

La construcció dels edificis es pot executar simultàniament, en funció de la disponibilitat dels 

equips de treball; no obstant això, es donarà prioritat a la construcció de la capitania, amb 

l’objectiu d’avançar l’entrada en servei del port. 

Figura 55: Estat actual panyol. 

 

16.1.4. Pantalans i fíngers 

Finalitzades totes les actuacions anteriors, es procedirà a la col·locació dels pantalans i fíngers, 

els quals seran prefabricats. Un cop acabada la seva col·locació es procedirà a la instal·lació de 

les torretes i realització dels acabats dels pantalans. 

La tipologia escollida per al Port Natural de l'Estany Gras és el pantalà flotant ancorat al fons 

mitjançant morts, la unió dels quals es realitza en cadenes.  

Per tal de produir un mínim impacte ambiental en el procés constructiu, així com integrar al 

màxim les obres internes del Port a l'espai Natural, sobta per instal·lar pantalans prefabricats 

de fusta amb una base de perfils d'acer de l'empresa ITP (Figura 26). 

Figura 56: Pantalà prefabricat de fusta 

 

Font: ITP 
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16.1.5. Xarxes de serveis 

A continuació es procedirà a la instal·lació de les xarxes tècniques per a serveis del port. Per a 

la instal·lació d’aquestes xarxes s’aprofitaran les canaletes i rases habilitades prèviament en la 

construcció de les infraestructures del port. 

Aquesta fase també inclou la dotació dels serveis necessaris dels pantalans (aigua potable, 

conduccions elèctriques i xarxa anti-incendi). 

 

16.1.6. Urbanització 

Un cop acabada l’execució dels molls i les obres d’infraestructura, començaran les obres 

d’urbanització de les esplanades així com els acabats de les obres. 

El mobiliari urbà comprendrà la col·locació dels bancs, papereres i llums. 

La senyalització constarà de tots els panells informatius necessaris que es distribuiran al llarg 

de l’espai ocupat per l’actuació i, d’un pal de senyals a l’edifici de Capitania, que es col·locarà 

un cop acabat l’edifici. 

També en aquesta fase es col·locaran les balises necessàries. 

Finalment, les obres d’urbanització també inclouran la realització del paviment. 

 

16.1.7. Acabats 

Aquesta fase consisteix en al retirada de totes les instal·lacions constructives, així com del 

material i senyalització temporal. 

D’altra banda, es realitzarà la neteja del conjunt dels terrenys afectats pel procés constructiu. 

 

16.1.8. Control de qualitat 

Aquesta activitat s’estén durant tota la obra. 

 

16.1.9. Seguretat i salut 

Aquesta activitat, les mesures del qual són objecte en l’estudi de Seguretat i Salut, també 

s’estén durant tota la obra. 
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1. Introducció 
El Port de l’Estany Gras és un petit port natural situat a la zona meridional del municipi de 

l’Ametlla de Mar, antigament anomenat La Cala, a la urbanització de les Roques Daurades, 

entre les cales del Boncapó i de Santes Creus i a la desembocadura de la riera del Barranc de 

l’Estany. 

Aquest espai natural situat escassament a un quilòmetre de l’Ametlla de Mar va ser un punt 

clau des de la fundació d’aquest municipi pesquer (S.XVIII) per la seves característiques de 

recer. 

El cap de l’Estany Gras protegeix de l’onatge de l’Est, generalment el més enèrgic de la costa 

catalana. D’altra banda, l’estreta amplada del canal d’entrada al port també actua com un 

element dissipador d’energia, assegurant un bon reguard de les embarcacions, inclús en cas de 

temporal (Figura 1). 

Figura 1: Dissipació en la bocana del port de l’Ametlla de Mar en situació de temporal. 

 

Font: www.minube.com 

 

El Port Natural de l’Estany Gras va ser el punt de refugi de les embarcacions pesqueres de 

l’Ametlla de Mar fins als anys vint del segle passat (Figura 2), quan es construí l’actual port 

pesquer del municipi. 
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Figura 2: Fotografia d’arxiu Port natural Estany Gras. 

 

Font: imatges google. 

 

Carles Barral (Barcelona, 1928-1989), en la seva navegació per aquestes costes, el freqüentà i 

ens en deixa una descripció de com devia ser abans de ser abandonat pels pescadors 

ametllencs. Ramon Gomis (Reus, 1946), per la seva banda, en recrea el passat i en fixa el 

present en una navegació que el portava del cap de Santes Creus, per la punta de l'Estany 

Podrit, al Cap Roig. 

Fa quinze anys, l'Estany Gras, abandonat pels pescadors des que tancaren el port de l'Ametlla, 

havia recuperat el seu aspecte de desembocadura de riera. Algun norai plantat a la roca, ja 

molt menjat pel rovell, i la renglera de velles argolles que havien servit per a amarrar, penjant 

de la pedra negrosa, recordaven la seva història portuària. Semblava molt petit, massa per 

haver contingut vint parelles de barques de bou de setanta pams i més grosses. Amarrades 

totes, devien ocupar tot l'espai, potser dos-cents metres per trenta, fins a la platgeta pedrenca 

del cul-de-sac, sense deixar un pam d'aigua lliure. Havien de salpar rigorosament per ordre, de 

forma molt disciplinada, costum que conserven els mariners caleros al port, que també s'ha fet 

petit. De l'estany a la vila, encara que no sigui gaire lluny, s'hi havia d'anar per camins de 

camp, entre garrofers i oliveres, fins a temps molt recents; això fa que aquests viatges 

nocturns, camps a través, s'hagin incorporat a les llegendes locals. Ara l'estany s'ha convertit 

en un port més o menys privat dependent d'una urbanització que crec que anomenen Roques 

Blanques. Jo no l'he vist construït, però l'última vegada que vaig fer cap a l'estany, quan ja hi 

havia obres a la urbanització, vaig tenir serioses dificultats amb la guàrdia civil i vaig haver de 

fer cridar l'autoritat de la marina, perquè em volien negar el dret de refugi, invocant una 
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impossible propietat privada. (Pel car de fora. Catalunya des del mar (pag. 38-39); Barral i 

Agesta, Carles). 

L'Estany Gras fou durant molts anys el port on atracaven les barques de la Cala. De fet a través 

d'aquest recer s'obre pas la riera, i sorprèn que al voltant d'un lloc tan petit es formés un nucli 

pesquer de tanta entitat com el de la Cala. És probable que, tant o més que el refugi, allò que 

influeix més en l'assentament dels pescadors en un determinat espai geogràfic sigui el règim de 

vents. A la Frau, i en concret en aquest tros de costa que va de la Cala al cap Roig, hi bufa, a la 

matinada, el vent de terra. Això permetia en el temps de la vela córrer el bou cap a fora i, al 

migdia, amb el tomb del vent a ponent o llebeig, fer-ho cap a terra. Aquesta varietat de fluxos 

tenia molta importància en una època en què la navegació de les parelles de bou es feia només 

a vela. 

L'Estany ara és un lloc on s'han instal·lat alguns paraments turístics. S'hi troba algun norai 

plantat a la roca i velles argolles rovellades que encara recorden que aquest havia estat el recer 

dels mariners de la Cala. En els meus primers viatges per aquesta costa, res no estava potinejat 

i fins i tot a frec de la platja hi vaig observar un escurçó, entre el pedruscall. Ara ni els espadats 

s'han lliurat de les construccions d'estiueig, però la pressió de l'allau turística en aquest bocí de 

la Frau no ha estat tant abassegadora com als voltants de Salou. 

Més enllà de l'Estany la costa vermelleja, amb taques d'ocre i de verd, penya-segats de 

roquissar calcari, amb margues ferruginoses, esventats, batuts per l'oratge. Els darrers 

espadats abans d'arribar a les platges del Delta. 

El grop s'ha desfet, i la mar s'argenta. L'horitzó encara cendreja, però el sol mossega les últimes 

boires. Com que ja hi estic posat faré l'itinerari que m'havia proposat en salpar, és a dir, seguiré 

fins al cap de Santes Creus i per la punta de l'Estany Podrit al Cap Roig. (Viatge per la mar de la 

Frau (pag. 151-152); Gomis i de Barbarà, Ramon). 
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2. Localització 
El municipi de l’Ametlla de Mar pertany a la comarca del Baix Ebre. És a la zona costanera 

entre el Cap de Terme al nord i el barranc de l'Àliga al sud. Limita al sud amb el terme del 

Perelló, al nord-oest amb el de Tivissa (Ribera d'Ebre) i al nord-est amb el de Vandellòs i 

l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). 

Figura 3: Localització Port Natural Estany Gras. 

 

Font: elaboració pròpia. 

Pels 14 km de costa que s'estén el terme de l'Ametlla de Mar hi ha diferents nuclis dispersos 
de població: (De nord a sud, seguint la costa) 

 Calafat 
 Urbanització Marina Sant Jordi 
 Sant Jordi d'Alfama 
 Les Tres Cales 
 La Cala Nova 
 L'Ametlla de Mar (Nucli Urbà) 
 Roques Daurades (abans Roques Dorades) 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Ebre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cap_de_Terme
http://ca.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%80liga
http://ca.wikipedia.org/wiki/El_Perell%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tivissa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_d%27Ebre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vandell%C3%B2s_i_l%27Hospitalet_de_l%27Infant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vandell%C3%B2s_i_l%27Hospitalet_de_l%27Infant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Camp


Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 1: Contextualització 

72  

3. Problemàtica 
El Port de l’Ametlla de Mar es troba des de fa temps a la seva màxima capacitat, sobretot als 

mesos estivals on les poques places públiques disponibles durant l’any s’esgoten. Això fa que 

molts navegants optin per amarrar les embarcacions durant les seves vacances al Port Natural 

de l’Estany Gras, no només en forma de fondeig nocturn sinó durant períodes que oscil·len 

entre una i dues setmanes.  

Això fa que el port hagi recuperat l’activitat dels anys 20, però d’una forma que podríem 

anomenar clandestina donat que el seu ús no està regulat. D’altra banda, aquest port està 

mancat de serveis (aigua potable, sanejament i llum), provocant que el seu estat es vegi sovint 

deteriorat pels residus humans. 

D’altra banda, trobem que diverses embarcacions que foren abandonades als anys 80 s’han 

deteriorat i s’han acabat enfonsant. Si això li sumem que el calat en molts punts de la dàrsena 

és molt petit i que, als períodes estivals aquest port s’omple d’embarcacions, la navegació en 

el port en aquesta època és més que compromesa. 

Figura 4: Port Natural Estany Gras. 
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Font: fotografies personals. 

 

Per tant, s’ha considerat que la millor opció per aquest espai natural és condicionar-lo i 

millorar-lo, dotant-lo de serveis i regulant el seu ús. 



 

Juny 2014 
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1. Introducció 
La realització d'un estudi de demanda és imprescindible per al dimensionament de qualsevol 

infraestructura. Una bona previsió de la demanda futura permet ajustar tant els costos de 

l'estructura com l'impacte ambiental a l´ús que tindrà. 

2. Objectius 
A partir del Pla de Ports de Catalunya 2007-2015, es citen les bases de partida que es 

consideren per a l'estudi d'evolució de l'oferta i de la demanda i la proposta de dotació 

d'amarradors a mig i llarg termini: 

 Preservació del medi costaner de Catalunya. 

 Oferta nàutica esportiva de qualitat, competitiva i que segueixi el principi de 

sostenibilitat ambiental. 

 Desestacionalització de l'oferta nàutica, potenciant la diversificació mitjançant 

campanyes de promoció de la nàutica fora de temporada. 

 Reequilibri territorial en dotacions de ports esportius. 

 Donar sortida progressiva a la demanda considerant globalment tots els tipus 

d'instal·lacions i cercant la màxima eficiència de manera que les embarcacions es 

puguin estacionar en les instal·lacions més idònies d'acord amb les seves 

característiques, obtenint el mateix grau de qualitat en el servei que s'ofereix. 

Es proposa unes capacitats futures per als diferents sectors de Catalunya als horitzons 

temporals 2015 i 2020 i es defineix l'acondicionament per al Port Natural de l'Estany Gras 

d'acord amb aquests objectius. 

 

3. Característiques de l'oferta i demanda nàutica esportiva 
El mercat nàutic, degut a les característiques dels ports esportius i instal·lacions nàutiques, es 

caracteritza per la seva complexitat. La construcció de noves infraestructures no pot ser 

establert per les dinàmiques tradicionals d'oferta i demanda, ja que la costa és un bé limitat 

que s'ha de preservar en la mesura que sigui possible. Per aquest motiu, es requereix d'una 

planificació acurada de l'Administració, on es té en compte les següents característiques de 

l'oferta i demanda nàutica esportiva: 

 Les implicacions de caire econòmic i d'ocupació del territori d'una nova construcció 

nàutica depenen de la seva tipologia (Ports esportius, marines interiors, marines 

seques, zones d'avarada, zones de fondeig, etc.). 

 Les instal·lacions nàutiques són concessions administratives i, per tant, presenten una 

durada de temps limitada que permet a l'Administració introduir canvis en la seva 

distribució i gestió un cop finalitzat cada període concessional. 

 Una part de la demanda d'amarradors és en forma d'inversió immobiliària. 

Conseqüentment, la demanda real es veu distorsionada en quantitat diferent al llarg 

del litoral. 
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 Des el moment en que es detecta la necessitat de realitzar un projecte, fins al 

moment en que està executat poden passar uns quatre anys. Per tant, és 

imprescindible una bona planificació tant del volum com del tipus d'oferta nàutica que 

es vol impulsar. 

 L'alt impacte ambiental que genera la construcció de nous ports esportius implica que 

no es pugui satisfer els trams de costa amb més demanda. Per tant, és imprescindible 

una bona planificació per part de l'Administració que derivi aquesta demanda, 

reequilibrant el territori. 

 

4. Estimació del parc actual d'embarcacions esportives a 

Catalunya 
El nombre d'embarcacions esportives a Catalunya és difícil de determinar. Els principals 

causants són que un percentatge elevat de les embarcacions en desús no es donen de baixa, 

gran part de l'activitat de venda i matriculació catalana és per a l'estat espanyol i el sud de 

França, així com també hi ha embarcacions matriculades fora de Catalunya. 

Una mostra de la complexitat de determinar el nombre d'embarcacions la tenim en el Pla de 

Ports 2007-2015 de la Generalitat de Catalunya. En l'estudi de demanda realitzat obtenen, a 

partir de dades de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics (ADIN), el nombre 

d'embarcacions esportives matriculades a Catalunya i a l'estat espanyol en el període 1994-

2004. No obstant, després de realitzar un recompte mitjançant fotografies aèries, estimen que 

el parc d'embarcacions és un 40% inferior respecte a les dades oficials. 

A causa d'aquesta distorsió respecte les dades d'embarcacions matriculades, s'utilitzaran 

diferents valors en el transcurs d'aquest estudi, justificant el perquè del seu ús en cada cas. 

 

4.1. Evolució del nombre d'embarcacions esportives 
Per estimar l'evolució del nombre d'embarcacions esportives partim de l'estudi 

de Ports de Catalunya 2007-2015 (respecte l'any anterior. 

Figura 1), on s'aproxima que a l'any 2005 hi ha 50500 unitats. A més, s'aprecia una tendència 

lineal en el ritme anual de noves embarcacions (descomptant-ne les baixes) en el període 

1999-2005 de 400 embarcacions/any. 

Realitzem les següents hipòtesis per tal d'obtenir el parc d'embarcacions esportives a 

Catalunya per al període 2006-2012: 

 Suposem que el nombre de baixes reals estimat en el Pla de Ports 2007-2015 pel 

període 1999-2005 es manté constant al realitzar l'estimació, ja que, com s'ha 

comentat a l'apartat 1.4 hi ha una distorsió de les unitats reals respecte les oficials. 

 Per falta de dades, es considera que a l'any 2006 es segueix el ritme de 400 noves 

embarcacions. 
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 Pel període 2007-2012 es considera que el ritme de noves embarcacions segueix la 

següent fórmula: 

                 

                                            
                                               

        

   
   

És a dir, s'ajusta el increment de 400 embarcacions/any a la variació de embarcacions 

registrades respecte l'any anterior. 

Figura 1: Evolució del nombre d'embarcacions esportives a Catalunya pel període 1981-2005 

Evolució del nombre d'embarcacions esportives a 

Catalunya 
60000 
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10000 
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Any 

 Nombre d'embarcacions esportives  

Font: Elaboració del Pla de Ports 2007-2015 a partir de les dades d’ADIN i de consideracions 

qualitatives establertes per l’equip redactor del Pla de Ports. 

 

Amb aquestes hipòtesis obtenim que l'evolució del nombre d'embarcacions esportives és el 

següent : 

Taula 1: Evolució del nombre d'embarcacions esportives a Catalunya 2005-2012 

Any Catalunya 

2005 50500 

2006 50900 

2007 51300 

2008 51641 

2009 51873 

2010 52103 

2011 52275 

2012 52244 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN, estimacions 

realitzades pel Pla de Ports 2007-2015 i hipòtesis pròpies. 
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Figura 2: Evolució del nombre d'embarcacions esportives a Catalunya pel període 2005-2012 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN, estimacions realitzades pel Pla de Ports 2007-2015 i 

hipòtesis pròpies. 

 

5. Evolució del nombre de matriculacions 
Si ens centrem en l'evolució de les matriculacions a l'estat espanyol als últims 6 anys (Taula 2). 

podem observar com la crisis econòmica no ha sigut exempt en el sector nàutic, ja que des de 

l'any 2007 fins al 2012 han disminuït un 60% les matriculacions.  

En termes anuals, cada any s'ha produït un descens respecte l'anterior en les embarcacions 

matriculades, oscil·lant entre el 34 i el 6 per cent, essent la davallada (en percentatge) més 

gran l'any 2008. 

En nombre absolut, a l'estat espanyol s'ha passat de 11505 matriculacions a l'any 2007 a les 

4663 del 2012, mentre que a Catalunya ha passat de 2230 a 985. 
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Taula 2: Evolució de les matriculacions a l'estat espanyol 2007-2012 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN

CAPITANIA 

Matriculacions  % DIF. 

2008/200
7 

% DIF. 

2009/200
8 

% DIF. 

2010/200
9 

% DIF. 

2011/201
0 

% DIF. 

2012/201
1 

% DIF. 

2012/200
7 2007 

% ZONA/ 
TOTAL 

ESPANYA 

2008 
% ZONA/ 

TOTAL 

ESPANYA 

2009 
% ZONA/ 

TOTAL 

ESPANYA 

2010 
% ZONA/ 

TOTAL 

ESPANYA 

2011 
% ZONA/ 

TOTAL 

ESPANYA 

2012 
% ZONA/ 

TOTAL 

ESPANYA 
 

ALGECIRAS 213 1.9 154 1.5 123 1.8 99 1.5 101 1.9 135 2.9 

 

-27.70 -20.13 -19.51 2.02 33.66 -36.62 

ALICANTE 875 7.6 726 7.0 511 7.5 387 6.0 423 8.0 320 6.9 -17.03 -29.61 -24.27 9.30 -24.35 -63.43 

ALMERIA 345 3.0 269 2.6 172 2.5 179 2.8 142 2.7 145 3.1 -22.03 -36.06 4.07 -20.67 2.11 -57.97 

AVILES 21 0.2 18 0.2 21 0.3 27 0.4 16 0.3 8 0.2 -14.29 16.67 28.57 -40.74 -50.00 -61.90 

BARCELONA 842 7.3 743 7.2 487 7.1 462 7.2 395 7.5 388 8.3 -11.76 -34.45 -5.13 -14.50 -1.77 -53.92 

BILBAO 270 2.3 199 1.9 136 2.0 136 2.1 127 2.4 98 2.1 -26.30 -31.66 0.00 -6.62 -22.83 -63.70 

BURELA 
 

0.0 
 

0.0 5 0.1 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
  

-100.00 
   

CÁDIZ 494 4.3 434 4.2 336 4.9 261 4.1 187 3.6 241 5.2 -12.15 -22.58 -22.32 -28.35 28.88 -51.21 

CARTAGENA 823 7.2 509 4.9 346 5.1 322 5.0 234 4.4 195 4.2 -38.15 -32.02 -6.94 -27.33 -16.67 -76.31 

CASTELLÓN 130 1.1 138 1.3 86 1.3 101 1.6 54 1.0 78 1.7 6.15 -37.68 17.44 -46.53 44.44 -40.00 

CEUTA 24 0.2 34 0.3 17 0.2 15 0.2 13 0.2 3 0.1 41.67 -50.00 -11.76 -13.33 -76.92 -87.50 

A CORUÑA 365 3.2 383 3.7 273 4.0 206 3.2 170 3.2 173 3.7 4.93 -28.72 -24.54 -17.48 1.76 -52.60 

EIVISSA 360 3.1 320 3.1 240 3.5 259 4.0 204 3.9 192 4.1 -11.11 -25.00 7.92 -21.24 -5.88 -46.67 

FERROL 67 0.6 58 0.6 43 0.6 42 0.7 30 0.6 27 0.6 -13.43 -25.86 -2.33 -28.57 -10.00 -59.70 

GIJÓN 206 1.8 218 2.1 81 1.2 84 1.3 97 1.8 45 1.0 5.83 -62.84 3.70 15.48 -53.61 -78.16 

GRANADA 145 1.3 94 0.9 1 0.0 
      

-35.17 -98.94 -100.00 
  

-100.00 

HUELVA 282 2.5 262 2.5 100 1.5 160 2.5 104 2.0 89 1.9 -7.09 -61.83 60.00 -35.00 -14.42 -68.44 

LAS PALMAS 520 4.5 391 3.8 272 4.0 216 3.4 235 4.5 225 4.8 -24.81 -30.43 -20.59 8.80 -4.26 -56.73 

LUGO 79 0.7 55 0.5 62 0.9 51 0.8 41 0.8 47 1.0 -30.38 12.73 -17.74 -19.61 14.63 -40.51 

MÁLAGA 341 3.0 691 6.7 398 5.8 350 5.5 363 6.9 300 6.4 102.64 -42.40 -12.06 3.71 -17.36 -12.02 

MELILLA 19 0.2 28 0.3 21 0.3 27 0.4 17 0.3 14 0.3 47.37 -25.00 28.57 -37.04 -17.65 -26.32 

MOTRIL 
    

61 0.9 68 1.1 30 0.6 32 0.7 
  

11.48 -55.88 6.67 
 

PALAMÓS 1021 8.9 898 8.7 511 7.5 581 9.1 376 7.1 414 8.9 -12.05 -43.10 13.70 -35.28 10.11 -59.45 

PALMA 

MALLORCA 
1111 9.7 1370 13.3 821 12.0 740 11.6 513 9.7 452 9.7 23.31 -40.07 -9.87 -30.68 -11.89 -59.32 

PASAJES 165 1.4 106 1.0 74 1.1 100 1.6 78 1.5 44 0.9 -35.76 -30.19 35.14 -22.00 -43.59 -73.33 

SANTANDER 239 2.1 197 1.9 146 2.1 178 2.8 90 1.7 61 1.3 -17.57 -25.89 21.92 -49.44 -32.22 -74.48 

S.C.DE 
TENERIFE 

409 3.6 317 3.1 198 2.9 121 1.9 175 3.3 127 2.7 -22.49 -37.54 -38.89 44.63 -27.43 -68.95 

SEVILLA 432 3.8 323 3.1 215 3.1 189 3.0 190 3.6 171 3.7 -25.23 -33.44 -12.09 0.53 -10.00 -60.42 

TARRAGONA 467 4.1 346 3.3 353 5.2 298 4.7 228 4.3 183 3.9 -25.91 2.02 -15.58 -23.49 -19.74 -60.81 

VALENCIA 563 4.9 420 4.1 257 3.8 328 5.1 217 4.1 165 3.5 -25.40 -38.81 27.63 -33.84 -23.96 -70.69 

VIGO 512 4.5 359 3.5 269 3.9 264 4.1 232 4.4 196 4.2 -29.88 -25.07 -1.86 -12.12 -15.52 -61.72 

VILLAGARCIA 165 1.4 277 2.7 192 2.8 155 2.4 180 3.4 95 2.0 67.88 -30.69 -19.27 16.13 -47.22 -42.42 

TOTAL 11505 100.0 10337 100.0 6828 100.0 6406 100.0 5262 100.0 4663 100.0 
 

-10.15 -33.95 -6.18 -17.86 -11.38 -59.47 
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5.1. Evolució del nombre de matriculacions a Catalunya 
Tot i representar el 20% de les matriculacions de l'estat espanyol, Catalunya ha tingut la 

mateixa tendència anual en quant al descens de matriculacions, com podem comprovar a la 

Taula 2. 

Figura 3: Variació en percentatge de les matriculacions a l'estat espanyol i a Catalunya

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

No obstant, la tendència ha sigut desigual en quant a les diferents capitanies catalanes (Figura 

4, Taula 3). Mentre que les Capitanies de Barcelona i Palamós han tingut un comportament 

semblant, Tarragona ha sigut l'indicador del que succeiria al següent any a les matriculacions 

catalanes. 

Figura 4: Variació en percentatge de les matriculacions a Catalunya 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 
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Taula 3: Evolució de les matriculacions a Catalunya 2007-2012 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

En els apartats 5.1.1. Evolució del nombre de matriculacions a Catalunya per eslora , 5.1.2. 

Evolució del nombre de matriculacions a Catalunya per llista i 5.1.3. Evolució del nombre de 

matriculacions a Catalunya per propulsió estudiarem la tendència de les matriculacions a 

Catalunya per eslora, llista i propulsió als anys 2007-2012 i la compararem amb les previsions 

realitzades pel Pla de Ports de Catalunya 2007-2015. 

5.1.1. Evolució del nombre de matriculacions a Catalunya per eslora 

Segons el Pla de Ports 2007-2015, s'havia registrat una tendència de creixement en les 

matriculacions d'embarcacions d'eslores mitjanes (de 8 a 15 metres), així com les de gran 

eslora (majors a 20 metres). 

A partir d'aquesta tendència s'apostava per la construcció d'amarradors de mitjana eslora (als 

nous ports), així com comentava la necessitat d'emmagatzemar les embarcacions de menys de 

6 metres a marines seques per tal de donar entrada a les d'eslora major.  

Taula 4: Evolució del nombre de matriculacions a Catalunya per eslora 

CAPITANIA 
Matriculacions d'embarcacions fins a 7.5 m Diferència en % 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007 

BARCELONA 544 440 332 264 311 -19.12 -24.55 -20.48 17.80 -42.83 

PALAMÓS 859 711 410 427 338 -17.23 -42.33 4.15 -20.85 -60.65 

TARRAGONA 420 289 294 231 208 -31.19 1.73 -21.43 -9.96 -50.48 

TOTAL 1823 1440 1036 922 857 -21.01 -28.06 -11.00 -7.05 -52.99 

 

  

CAPITANIA 

Matriculacions 

2007 
% ZONA/ 

TOTAL 

CATALUNYA 

2008 
% ZONA/ 

TOTAL 

CATALUNYA 

2009 
% ZONA/ 

TOTAL 

CATALUNYA 

2010 
% ZONA/ 

TOTAL 

CATALUNYA 

2011 
% ZONA/ 

TOTAL 

CATALUNYA 

2012 
% ZONA/ 

TOTAL 

CATALUNYA 

BARCELONA 842 36.1 743 37.4 487 36.0 462 34.5 395 39.5 388 39.4 

PALAMÓS 1021 43.8 898 45.2 511 37.8 581 43.3 376 37.6 414 42.0 

TARRAGONA 467 20.0 346 17.4 353 26.1 298 22.2 228 22.8 183 18.6 

TOTAL 2330 100.0 1987 100.0 1351 100.0 1341 100.0 999 100.0 985 100.0 

CAPITANIA % DIF. 2008/2007 % DIF. 2009/2008 % DIF. 2010/2009 % DIF. 2011/2010 % DIF. 2012/2011 % DIF. 2012/2007 

BARCELONA -11.76 -34.45 -5.13 -14.50 -1.77 -53.92 

PALAMÓS -12.05 -43.10 13.70 -35.28 10.11 -59.45 

TARRAGONA -25.91 2.02 -15.58 -23.49 -19.74 -60.81 

TOTAL -14.72 -32.01 -0.74 -25.50 -1.40 -57.73 
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CAPITANIA 

Matriculacions d'embarcacions de 

7.5 a 12 m 
Diferència en % 

2007 2008 2009 2010 2011 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007 

BARCELONA 189 205 102 147 64 8.47 -50.24 44.12 -56.46 -66.14 

PALAMÓS 130 167 88 133 24 28.46 -47.31 51.14 -81.95 -81.54 

TARRAGONA 35 41 48 56 11 17.14 17.07 16.67 -80.36 -68.57 

TOTAL 354 413 238 336 99 16.67 -42.37 41.18 -70.54 -72.03 

 

CAPITANIA 

Matriculacions d'embarcacions de 
12 a 15 m 

Diferència en % 

2007 2008 2009 2010 2011 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007 

BARCELONA 58 71 32 23 19 22.41 -54.93 -28.13 -17.39 -67.24 

PALAMÓS 25 18 12 17 12 -28 -33.33 41.67 -29.41 -52.00 

TARRAGONA 5 9 6 10 7 80 -33.33 66.67 -30 40.00 

TOTAL 88 98 50 50 38 11.36 -48.98 0 -24 -56.82 

 

CAPITANIA 

Matriculacions d'embarcacions de 
15 a 18 m 

Diferència en % 

2007 2008 2009 2010 2011 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007 

BARCELONA 28 19 9 14 2 -32.14 -52.63 55.56 -85.71 -92.86 

PALAMÓS 4 2 1 3 1 -50.00 -50.00 200.00 -66.67 -75.00 

TARRAGONA 3 5 4 1 0 66.67 -20.00 -75.00 -100.00 -100.00 

TOTAL 35 26 14 18 3 -25.71 -46.15 28.57 -83.33 -91.43 

 

CAPITANIA 

Matriculacions d'embarcacions de 
18 a 22 

Diferència en % 

2007 2008 2009 2010 2011 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007 

BARCELONA 16 6 9 9 0 -62.50 50.00 0.00 -100.00 -100.00 

PALAMÓS 1 0 0 0 1 -100.00 - - 100.00 0 

TARRAGONA 2 1 0 0 0 -50.00 -100.00 - - -100.00 

TOTAL 19 7 9 9 1 -63.16 28.57 0.00 -88.89 -94.737 

 

CAPITANIA 
Matriculacions d'embarcacions >22m Diferència en % 

2007 2008 2009 2010 2011 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2007 

BARCELONA 7 2 3 5 0 -71.43 50.00 66.67 -100.00 -100.00 

PALAMÓS 2 0 0 1 0 -100.00 - - -100.00 -100.00 

TARRAGONA 2 1 1 0 2 -50.00 0.00 -100.00 100.00 0 

TOTAL 11 3 4 6 2 -72.73 33.33 50.00 -66.67 -81.82 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 
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Analitzant la Taula 4, podem veure com ha afectat la crisi en les matriculacions 

d'embarcacions, sent les que menys han sofert les de petita i mitjana eslora, a pesar que s'ha 

reduït a més de la meitat el seu registre. No obstant, si observem la Taula 5, veiem que més 

del 90% del sector nàutic es basa en embarcacions de menys de 12 metres d'eslora 

Pel que fa a les de gran eslora, podem considerar que el sector és casi nul en quant a 

matriculacions a Catalunya, ja que s'ha passat de 65 matriculacions d'embarcacions majors a 

15 metres al 2007 a 5 al 2011, és a dir, un 0.35% de les matriculacions d'aquest any. 

Taula 5: Evolució en percentatge de les embarcacions matriculades a Catalunya per eslora 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Fins 7.5 m 78.24 72.47 76.68 68.75 85.7 81.7 

7,5 a 12 m 15.19 20.78 17.61 25.05 9.9 13.4 

12 a 15 m 3.77 4.93 3.70 3.72 3.8 4.1 

15 a 18 m 1.50 1.30 1.03 1.34 0.3 0.3 

18 a 22 m 0.81 0.35 0.66 0.67 0.1 0.05 

>22 m 0.47 0.15 0.29 0.44 0.2 0.00 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

Si comparem aquestes dades amb la Taula 6, veiem que les planificació prevista per l'any 2010 

pels nous amarradors no s'ajusta amb el ritme de noves matriculacions a Catalunya. No 

obstant això, com hem comentat a l'apartat 4. Estimació del parc actual d'embarcacions 

esportives a Catalunya, part de la flota catalana no és matriculada a Catalunya i a l'inversa.  

Per tant, és imprescindible realitzar un estudi territorial detallat de tots els inputs que afecten 

la demanda a l'hora de realitzar una obra nova.  

Taula 6: Estimació del Pla de Ports 2007-2015 de la distribució per eslores dels nous amarradors 

 

Font: Pla de Ports de Catalunya 2007 
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5.1.2. Evolució del nombre de matriculacions a Catalunya per llista 

A les estadístiques de matriculacions per tipus de llista (Taula 7), apreciem que mentre les 

matriculacions per a "us particular" (llista 7ª), retrocedeixen un 61 % a Catalunya des de l'any 

2007, les matriculacions per "lloguer" en llista 6ª ho fan tan sols un 17 % en el mateix període. 

A més, pel que fa a la llista 7ª, cada any s'ha produït un descens en les matriculacions, mentre 

que la llista 6ª ha tingut un comportament més irregular, amb millores d'un any respecte 

l'anterior. 

Això significa que el sector de "lloguer" d'embarcacions (llista 6ª) no només està resistint la 

crisis econòmica, sinó que està guanyant pes respecte les matriculacions per a "us particular" 

(llista 7ª).  A la Taula 8 veiem com el percentatge de matriculacions de la 6ª llista respecte el 

total de matriculacions, s'ha duplicat des de l'any 2007, passant d'un 7.5 % a un 15% al 2012. 

Taula 7: Nombre d'embarcacions matriculades per Llista 

Codi Llista 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 
 

2010/2007 2012/2007 

6a 174 182 137 157 134 145 
 

4.6 -24.7 14.6 -14.6 8.2 
 

-9.8 -16.7 

7a 2156 1805 1214 1184 865 840 

 

-16.3 -32.7 -2.5 -26.9 -2.9 

 

-45.1 -61.0 

Total 2330 1987 1351 1341 999 985 -14.7 -32.0 -0.7 -25.5 -1.4 -42.4 -57.7 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

 

Taula 8: Evolució del percentatge de matriculacions de la 6ª llista respecte el total de matriculacions 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 6ª/Total 7.47 9.16 10.14 11.71 13.41 14.72 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

 

Centrant-nos per capitanies (Taula 9), observem com a Tarragona (zona d'actuació d'aquest 

projecte), l'evolució del nombre de matriculacions ha estat diferent a la de Catalunya.  

Pel que fa a la llista 7ª, el descens en el nombre de matriculacions ha estat lleugerament 

inferior al de la mitjana de Catalunya, però el que realment s'ha de destacar és l'augment en 

les matriculacions en la llista 6ª, concretament un 65 % mentre que a Catalunya disminuïen un 

10 %.  

Taula 9: Evolució del nombre de embarcacions matriculades per llista i Capitania 

6a 2007 2008 2009 2010 
 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 
 

2010/2007 

BARCELONA 54 81 43 44 
 

50.0 -46.9 2.3 
 

-18.5 

PALAMÓS 100 67 50 80 
 

-33.0 -25.4 60.0 
 

-20.0 

TARRAGONA 20 34 44 33 
 

70.0 29.4 -25.0 
 

65.0 

Total 174 182 137 157 
 

4.6 -24.7 14.6 
 

-9.8 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 
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7a 2007 2008 2009 2010 
 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 
 

2010/2007 

BARCELONA 788 662 444 418 
 

-16.0 -32.9 -5.9 
 

-47.0 

PALAMÓS 921 831 461 501 
 

-9.8 -44.5 8.7 
 

-45.6 

TARRAGONA 447 312 309 265 
 

-30.2 -1.0 -14.2 

 

-40.7 

Total 2156 1805 1214 1184 
 

-16.3 -32.7 -2.5 -45.1 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

 

A partir de la Taula 10 podem com la crisis ha modificat el sector nàutic. En termes generals 

totes les Capitanies han augmentat el percentatge de matriculacions de la llista 6ª, mentre que 

Tarragona s'ha posat al nivell de Catalunya, passant a ser la 2ª Capitania amb més percentatge 

de matriculacions d'aquesta llista. 

Taula 10: Evolució del percentatge de matriculacions de la llista 6ª 

 
2007 2008 2009 2010 

Barcelona 6.41 10.901 8.82 9.52 

Palamós 9.79 7.46 9.78 13.76 

Tarragona 4.28 9.82 12.46 11.07 

Catalunya 7.47 9.16 10.14 11.71 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

 

5.1.3. Evolució del nombre de matriculacions a Catalunya per propulsió 

En quant els últims dels paràmetres que caracteritzen les embarcacions matriculades, la 

propulsió, observem que el sector de la vela va tenir una davallada l'any 2009, però en termes 

generals no ha patit excessivament la crisis econòmica, tot el contrari de les embarcacions de 

motor, registrant pèrdues anuals fins a arribar a la disminució del 45 % en 4 anys. 

Taula 11: : Evolució del nombre de embarcacions matriculades per propulsió 

 
2007 2008 2009 2010 

 
2008/2007 2009/2008 2010/2009 

 
2010/2007 

VELA 178 227 112 150 
 

27.52 -50.66 33.92 
 

-15.73 

MOTOR 2152 1760 1239 1191 
 

-18.22 -29.60 -3.87 
 

-44.65 

TOTAL 2330 1987 1351 1341 
 

-14.72 -32.01 -0.74 
 

-42.44 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

 

Pel que fa a les diferents capitanies, el descens en les matriculacions de les embarcacions de 

motor han tingut un comportament bastant semblant, sent Tarragona la que presenta una 

menor afectació de la crisis. Finalment, en quant a  les embarcacions de Vela, a les Capitanies 

de Palamós i Tarragona tenen aproximadament les mateixes matriculacions després de 4 anys, 

mentre que Barcelona sí ha patit un descens important, concretament del 26 %. 
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Taula 12: : Evolució del nombre de embarcacions matriculades per propulsió i Capitania 

VELA 2007 2008 2009 2010 
 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 
 

2010/2007 

BARCELONA 126 164 87 93 
 

30.16 -46.95 6.90 
 

-26.19 

PALAMÓS 48 60 23 51 
 

25 -61.67 121.74 
 

6.25 

TARRAGONA 4 3 2 6 
 

-25 -33.33 200 
 

50 

TOTAL 178 227 112 150 
 

27.53 -50.66 33.93 
 

-15.73 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

 

MOTOR 2007 2008 2009 2010 
 

2008/2007 2009/2008 2010/2009 
 

2010/2007 

BARCELONA 716 579 400 369 
 

-19.13 -30.91 -7.75 
 

-48.46 

PALAMÓS 973 838 488 530 
 

-13.87 -41.76 8.60 
 

-45.52 

TARRAGONA 463 343 351 292 
 

-25.91 2.33 -16.80 
 

-36.93 

TOTAL 2152 1760 1239 1191 
 

-18.21 -29.60 -3.87 
 

-44.65 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'ADIN. 

 

6. Estimació de l'oferta nàutica esportiva actual 
L'oferta nàutica esportiva catalana inclou els següents tipus d'instal·lació: 

 Port marítim 

 Dàrsena esportiva 

 Marina interior 

 Instal·lació marítima esportiva 

 Port natural 

A més de l'oferta aportada per aquestes instal·lacions, cal tenir present que hi ha un gran 

nombre d'embarcacions, en general de petita eslora, que es troben emmagatzemades, 

principalment durant el període hivernal, en zones d'hivernada (aparcaments, naus industrials 

o altres instal·lacions similars), així com en garatges particulars. S'estima que aquesta oferta 

supera les 17.000 embarcacions. Una part important d'aquestes embarcacions ocupen boies 

de fondeig o instal·lacions de temporada durant l'estiu, així com lloguen amarradors en ports, 

mentre que d'altres marxen cap a ports fora de Catalunya. 

6.1. Ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors 
Actualment el nombre total de ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors a 

Catalunya és de 47, amb una capacitat de 31.731 places per amarrar embarcacions esportives. 

La distribució dels ports i dàrsenes esportives en el territori es la següent: 17 es troben al 

sector portuari de Girona, 14 al de Barcelona i 16 al de Tarragona.  

Com a mitjana, cada port permet l'estada de 705 embarcacions, però per sectors portuaris el 

resultat és molt diferent: 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 2: Estudi del mercat nàutic 

 

90  

 Tarragona: 417 amarradors/port 

 Barcelona: 788 amarradors/port 

 Girona: 900 amarradors/port 

A la Taula 13 es mostra l'evolució temporal del nombre d'amarradors en els ports esportius 

des de l'any 1982 fins a l'actualitat, mentre que a la Figura 5 podem veure la distribució dels 

ports Catalans per sectors. 
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Taula 13: Evolució nombre d'amarradors en ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors 

Instal·lació 1982 1987 1992 1997 2000 2005 2013 

Les Cases d’Alcanar 130 130 130 140 150 116 181 

Sant Carles de la Ràpita 185 377 715 738 687 800 843 

Deltebre 
     

63 66 

L’Ampolla 115 115 405 432 432 432 470 

L’Ametlla de Mar 225 225 246 256 257 255 255 

Sant Jordi d’Alfama 
  

404 
   

149 

Calafat 
 

387 404 404 404 404 324 

L’Hospitalet-Vandellòs 
 

575 575 575 575 572 572 

Cambrils 272 272 480 533 425 417 488 

Salou 230 230 230 230 230 246 220 

Tarragona 140 140 140 442 441 441 441 

Torredembarra 
   

820 816 741 741 

Roda de Barà 
      

640 

Coma-ruga 265 265 265 265 265 265 265 

Segur de Calafell 223 223 223 223 265 525 525 

Vilanova i la Geltrú 349 349 1234 1042 1042 1042 1097 

Aiguadolç 671 671 671 733 742 742 742 

Garraf 60 60 576 618 589 527 525 

Port Ginesta 
 

1004 1011 1064 1064 1038 1442 

Port de Barcelona 278 278 688 720 740 787 787 

Port Olímpic 
  

742 755 740 740 740 

Port Besòs 
     

201 201 

Port Badalona 
     

617 617 

El Masnou 483 483 483 1081 1078 1078 1081 

Premià de Mar 246 246 246 297 297 392 554 

Mataró 
  

1008 1071 1080 1080 1080 

El Balís 400 400 400 753 775 743 760 

Arenys de Mar 350 350 413 415 590 605 623 

Blanes 401 371 541 452 472 458 684 

Cala Canyelles 132 132 132 132 132 134 134 

Sant Feliu de Guíxols 260 260 325 325 325 525 790 

Port d’Aro 354 354 842 842 838 840 829 

Palamós 359 349 609 494 469 512 788 

Marina Palamós 
  

867 869 861 870 866 

Llafranc 140 140 140 140 140 140 140 

Aiguablava 62 62 62 62 60 61 61 

L’Estartit 416 416 731 1008 972 964 937 

L’Escala 435 435 896 896 896 1107 1272 

Empuriabrava 4592 4592 4592     4592     4592     4592     5000 

Santa Margarita 500 500 500 500 1500 1500 1500 

Roses 51 51 51 51 51 485 543 

Port de la Selva 220 231 642 642 654 631 755 

Llançà 174 174 518 518 518 518 556 

Colera 133 133 133 133 150 138 150 

Portbou 44 44 44 44 44 297 297 

TOTAL 12.895 15.024 23.314 25.307 26.358 28.641 31.091 

Font: Pla de Ports 2007 i elaboració pròpia a partir de la informació pròpies instal·lacions. 
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A partir de la Taula 13, veiem com la mitjana d'amarradors als ports esportius catalans ha 

crescut des de l'any 1982, passant de 390 als 705 de l'actualitat, sent el seu creixement més 

gran en motiu de les Olimpíades de Barcelona al 1992. Concretament el nombre d'amarradors 

va augmentar un 55% en el període 1987-1992. 

Entre els anys 2005 i 2013, el sector portuari català que ha augmentat en major nombre 

absolut el seus amarradors és el de Girona (1530), mentre que Tarragona i Barcelona ocupen la 

segona i tercera posició respectivament amb 983 i 657 nous amarradors. 

En el mateix període i en nombres relatius, el sector de Tarragona és el que ha augmentat amb 

major percentatge el seu nombre d'amarradors, amb un creixement anual del 2.32%, seguit 

del de Girona (1.39%) i Barcelona (0.86%), mentre que el creixement anual relatiu del total 

portuari català ha estat, en aquest últim període, del 1.35%.  

No obstant, cal comentar que el creixement del sector de Tarragona ha estat principalment 

per la construcció del Port de Roda de Barà, i la reobertura del Port de Sant Jordi d'Alfama, 

mentre que en els sectors de Barcelona i Girona no s'ha construït cap nou port. 

D'altra banda, també trobem una evolució en els serveis i equipaments dels nous ports 

esportius. Les noves instal·lacions s'han orientat a un públic més divers, així com han 

augmentat en dimensions.  

Finalment, cal destacar que els nous ports disposen d'una gran oferta de serveis 

complementaris relacionats amb la nàutica, com ara tallers, varadors, activitats turístiques i 

zones de restauració i d'oci. 

Figura 5: Distribució dels amarradors en els ports esportius, dàrsenes esportives, i marines interiors, per sector 
portuari. Any 2013 

 

Font: Informació de les pròpies instal·lacions 

20% 

32% 

48% 

Distribucó dels amarradors en els ports 
catalans 

Tarragona Barcelona  Girona 
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Pel que fa a l'ocupació de les instal·lacions, és a dir el nombre mig d'amarradors ocupats per 

una embarcació al llarg de l'any, per sectors portuaris és la corresponent a la Figura 6. 

Figura 6 : Graus d'ocupació dels ports esportius, per sector portuari i per tipus de temporada 

 

Font: Pla Especial del Port de l'Ampolla  

Podem destacar el següent: 

 Els ports dels tres sectors portuaris registren uns nivells d'ocupació iguals o superiors 

al 96% en temporada alta 

 En temporada baixa, els ports del sector portuari de Girona són els que sostenen, en 

mitjana, graus d'ocupació inferiors, donat que es tracta d'una població 

majoritàriament de segona residència. 

 El sector de Barcelona manté un percentatge d'ocupació elevat durant tot l'any, ja que 

en aquest sector no es dóna tant el fet de la població de segona residència i la 

utilització dels amarradors pels seus usuaris és més constant tot l'any. 

 

6.2. Instal·lacions marítimes i ports naturals 
A continuació, es realitza un inventari de les marines seques, àrees d'hivernada, zones de 

varada (permanents o estacionals) i les zones de fondeig. 

 

6.2.1. Marines seques i àrees d'hivernada en ports 

Lesa marines seques i àrees d'hivernada són les instal·lacions dedicades a l'emmagatzematge 

d'embarcacions a terra. A les àrees d'hivernada, l'emmagatzematge es fa només durant la 

temporada d'hivern, mentre que les marines seques substitueixen els amarradors, ja que 

l'embarcació es posa i es treu de l'aigua cada cop que s'utilitza. 

A la Taula 14 trobem les àrees d'hivernada dins dels ports i marines seques a Catalunya. 

0,96 0,98 0,97 

0,78 

0,92 

0,71 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

Sector Tarragona  Sector Barcelona  Sector Girona 

Ocupació dels ports catalans 

Temporada Alta Temporada Baixa 
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Taula 14: Places en àrees d'hivernada (dins de ports) i marines seques 

Àrees d'hivernada en ports Marines seques 

 Port de l'Ametlla de Mar: 8 places 

 Port de l'Hospitalet de l'Infant: 72 
places 

 Port de Palamós 190 places 

 Canals de Santa Margarida: 1.000 
places 

 Port de Salou: 42 places 

 Port de Roda de Barà: 60 places 

 Port de Besòs: 300 places 

 Port de Badalona: 211 places 

 Marina Palamós: 178 places 

Total: 1.270 Total: 791 
Font: Pla Especial del Port de l'Ampolla  

En total hi ha 7911 places de marines seques, valor molt petit comparat amb la resta de països, 

mentre que hi ha 1.270 places d'àrees d'hivernada, principalment al sector de Girona. S'estima 

que l'ocupació mitjana d'aquestes instal·lacions és superior al 60 %. 

A part d'aquesta oferta, com hem comentat  l'apartat 6. Estimació de l'oferta nàutica esportiva 

actual, s'estima que a Catalunya hi ha unes 17.000 embarcacions guardades durant el període 

hivernal en zones d'hivernada fora de l'àmbit portuari. 

 

6.2.2. Altres instal·lacions marítimes 

L'oferta catalana d'instal·lacions marítimes es complementa amb les zones d'avarada a les 

platges, les plataformes estacionals i zones de fondeig, les quals poden ser permanents o 

estacionals (Taula 15). 

Segons el Pla de Ports de Catalunya, s'estima que  a les instal·lacions permanents hi ha una 

capacitat de 1.355 embarcacions, repartides en un 23, 40 i 37  en el sector portuari de Girona, 

Barcelona i Tarragona respectivament. 

Pel que fa a les instal·lacions estacionals, es comptabilitzen 16.691 embarcacions, del qual el 

81% es localitza en zones d'avarada i l'altre en boies o pantalans flotants. 

Cal destacar que el repartiment d'aquestes instal·lacions de temporada és desigual, ja que un 

84% es concentra en els sectors portuaris de Girona i Tarragona (47 i 37% respectivament), 

mentre que el restant 16% és en el sector de Barcelona. 

Finalment, comentar que les embarcacions que s'instal·len a les platges són de petita eslora. 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Hi ha altres ports on també hi ha àrees d'hivernada, però no es comptabilitzen en aquest apartat ja 
que estan ocupades per motos d'aigua i embarcacions de vela lleugera. 
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Taula 15: Oferta de les zones de varada 

Sector Portuari 
Zones de varada 

permanents 

Instal·lacions de temporada 

Zones de varada 
estacionals 

Palanques en 
ports i platges 

Boies 

Girona 
Barcelona 
Tarragona 

309 
545 
501 

4.622 
2.706 
6.194 

122 
0 
0 

3.047 
0 
0 

Catalunya 1.355 13.522 122 3.047 
Font: Pla de Ports de Catalunya  

 

6.3. Distribució territorial de l'oferta nàutica esportiva 
A continuació es mostra les dades dels apartats anteriors distribuïda territorialment (Taula 16). 

Taula 16: Oferta nàutica esportiva per sectors portuaris 

Sector 
Portuari 

Ports 
esportius, 
marines i 
dàrsenes 

Marines 
seques 

Àrees 
d'hivernada 

portuària 

Zones de 
varada 

permanents 

Instal·lacions de temporada 

Total Zones de 
varada 

estacionals 

Palanques 
en ports i 

platges 
Boies 

Girona 
Barcelona 
Tarragona 

15.302 
10.249 
6.260 

178 
511 
102 

1.190 
0 

80 

309 
545 
501 

4.622 
2.706 
6.194 

122 
0 
0 

3.047 
0 
0 

24.770 
14.011 
13.137 

Catalunya 31.811 791 1.270 1.355 13.522 122 3.047 51.918 

Font: Elaboració pròpia a partir de les taules anteriors 

Comparant l'oferta nàutica esportiva catalana (51.918) i la xifra estimada d'embarcacions 

esportives que hi ha a Catalunya (52.244) s'observa que, hi ha una bona relació entra l'oferta 

d'instal·lacions nàutiques esportives a Catalunya i la demanda d'embarcacions esportives 

catalanes. No obstant, cal tenir present que no totes les embarcacions que amarren en zones 

de varada ho fan en el mateix període temporal, que algunes embarcacions que surten a 

navegar es guarden en garatges particulars i que existeix un nombre elevat d'embarcacions 

transeünts que visiten Catalunya. 

A la Taula 7 podem veure el percentatge de les diferents instal·lacions sobre l'oferta total, 

mentre que a la ho podem analitzar per distribució comarcal. 
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Figura 7: Percentatge del tipus d'oferta d'instal·lacions nàutiques 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors 

 

Figura 8: Percentatge de l'oferta nàutica per comarques 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades anteriors 
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Analitzant les dades anteriors de la distribució comarcal, destaquem: 

 Les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, Maresme i Tarragonès disposen del 

65% de l'oferta nàutica, superant les 4.000 unitats cada una d'elles. 

 Les comarques amb menor oferta d'instal·lacions nàutiques són el Baix Penedès, La 

Selva, el Montsià i el Baix Camp, les quals tenen menys del 12% de l'oferta nàutica 

total. 

 Per tipus d'instal·lació, destaquem: 

- La oferta del Baix Llobregat és en zones d'avarada estacionals. 

- A les comarques de La Selva, el Tarragonès i el Baix Penedès, la meitat de 

l'oferta nàutica és en forma de zones d'avarada estacionals. 

- L'oferta en àrees d'hivernada en port i marines seques es concentra a les 

comarques de l'Alt Empordà i el Tarragonès. 

- L'alt Empordà, el Maresme i el Tarragonès destaquen per la seva oferta en 

àrees d'avarada permanents. 

 

6.4. Evolució dels ports, instal·lacions i amarres per a ús esportiu i 

recreatiu a Espanya 
En aquest apartat realitzem un recull de dades disponibles en referència a l'oferta nàutica a 

nivell d'Espanya que ens serviran de comparativa a nivell català. 

Les següents dades han estat extretes de la Federación Española de Asociaciones de Puertos 

Deportivos y Turísticos (FEAPTD). Per tant, alguns valors poden no coincidir amb els mostrats 

als apartats anteriors, però ens permetran una comparativa amb les diferents comunitats de 

l'estat espanyol.  

Taula 17: Número de instal·lacions nàutiques espanyoles per tipus i comunitat autònoma 

COMUNIDAD FONDEADERO DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO MARINA SECA TOTAL 

Andalucía 0 14 20 24 0 58 
Asturias 4 0 8 9 0 21 

Baleares 5 34 7 23 0 69 

Canarias 0 6 0 39 0 45 

Cantabria 2 3 7 2 0 14 

Cataluña 5 19 4 31 0 59 

Ceuta 0 0 0 1 0 1 

Galicia 35 12 13 28 0 88 

Melilla 0 2 0 0 0 2 

Murcia 2 4 2 14 0 22 

País Vasco 3 4 11 5 0 23 

Valencia 0 18 7 24 1 50 

TOTAL: 56 116 79 200 1 452 

Font: FEAPTD 
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Figura 9: Evolució número de ports a Espanya 1976-2012

 

Font: FEAPTD 

Taula 18: Número de amarres per tipus de instal·lació i comunitat autònoma 

COMUNIDAD DÁRSENA PUERTO INTERIOR PUERTO MARÍTIMO TOTAL 

Andalusia 2.899 5.778 11.621 20.298 

Astúries 0 878 1.669 2.547 

Baleares 10.073 2.791 9.567 22.431 

Canàries 881 0 7.353 8.234 

Cantàbria 1.403 2.075 215 3.693 

Cataluña 7.143 7.193 16.434 30.770 

Ceuta 0 0 300 300 

Galicia 3.033 3.501 5.822 12.356 

Melilla 493 0 0 493 

Murcia 1.256 310 4.955 6.521 

País Vasco 1.900 2.877 887 5.664 

Valencia 8.952 2.185 8.504 19.641 

TOTAL:  38.033 27.588 67.327 132.948 

Font: FEAPTD 

Figura 10: Evolució nombre d'amarres a Espanya 1976-2012

 

Font: FEAPTD 
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Taula 19: Distribució dels ports esportius i amarres per comunitats autònomes 

CC. AA. 2012       Ports          % Ports       Amarratges    % Amarratges 

Baleares 55 14,9% 22.431 16,9% 

Galicia 53 14,4% 12.356 9,3% 

Andalucía 55 14,9% 20.298 15,3% 

Cataluña 50 13,6% 30.770 23,1% 

Canarias 44 12,0% 8.234 6,2% 

Valencia 42 11,4% 19.641 14,8% 

Murcia 19 5,2% 6.521 4,9% 

País Vasco 20 5,4% 5.664 4,3% 

Asturias 17 4,6% 2.547 1,9% 

Cantabria 11 3,0% 3.693 2,8% 

Melilla 1 0,3% 493 0,4% 

Ceuta 1 0,3% 300 0,2% 

Total 368 100,0% 132.948 100,0% 

Font: FEAPTD 

Taula 20: Distribució dels ports d'Espanya per zones marítimes 2012 

Ports per zones marítimes 

Mediterrani 223 60.6% 

Altres Zones Marítimes 145 39.4% 

TOTAL 368 100,00% 

Font: FEAPTD 

Figura 11: Distribució ports Espanya per zones marítimes

 

Font: FEAPTD 
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A partir de les dades anteriors, extraiem les següents conclusions: 

 Catalunya ocupa el primer lloc en nombre d'amarres (30.770 amb un 23.1% del total 

d'Espanya) i ocupa el quart lloc en nombre de ports (50, el 16.3%). 

 Les illes balears i Andalusia són els que disposen de més ports (55), així com ocupen la 

segona i tercera posició respectivament en quant a nombre d'amarres (22.431 i 

20.298). 

 Catalunya i les balears disposen del 40% dels amarres  tot i tenir només el 28.5% dels 

ports d'Espanya. 

 El 61% dels ports estan situats al mediterrani. 

 

7. Estudi de la Demanda 
A continuació, estimarem l'evolució futura de la demanda d'amarratges esportius a Catalunya, 

i en concret al Baix Ebre, comarca on es troba el Port natural de l'Estany Gras. 

7.1. Metodologia per estimar la demanda esportiva 
Una vegada quantificada l'oferta nàutica esportiva catalana i la demanda actual, per tal 

d'estimar la demanda esportiva  futura seguirem el mètode emprat al Pla de Ports de 

Catalunya 2007-2015 realitzat per la Generalitat de Catalunya: 

Inicialment identifiquem quins són els motors de generació de la demanda, llistant els factors 

que relacionen l'oferta i la demanda nàutica. Després comparem la demanda i l'oferta nàutica 

catalana amb la dels països del seu entorn i finalment, establim relacions entre les variables 

que determinen la demanda i la dotació d'amarradors, així com la seva distribució territorial. 

Amb aquesta informació es realitzen tres hipòtesis de creixement de la demanda, es comparen 

els resultats i s'escull quina és la que millor explica el creixement del nombre d'amarradors en 

els últims anys. 

7.1.1.  Motors de generació de demanda 

Els principals motors de generació de la demanda són: 

 Demanda d'amarradors permanents per a embarcacions d'ús privat 

 Demanda d'amarradors per a embarcacions dedicades a activitats turístiques 

 Demanda d'amarradors per a embarcacions transeünts 

 Demanda d'hivernada 

 Demanda d'accés al mar i d'elements de fondeig 

7.1.2. Factors que intervenen en l'oferta i la demanda  de la nàutica esportiva 

Són molts els factors que intervenen en la demanda de la nàutica esportiva: alguns de caràcter 

físic i geogràfic (tipus de costa, extensió, clima marítim, relleu de la costa i del fons marí), 

d’altres de caràcter econòmic (població resident, turisme, nivell de renda) i d’altres condicions 

socioculturals difícils de quantificar (afició a la mar, tradició marítima, afició als esports 

nàutics). 
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Tots ells tenen un important efecte sobre la demanda d'instal·lacions nàutiques i sobre la 

variable que habitualment es pren com a mesura el nombre d'amarradors. Degut a que no 

existeix una oferta nombrosa i diversificada d'amarradors que pugui ser objecte de demanda 

per part dels usuaris, les previsions dels seus dèficits i el càlcul de les necessitats de 

construccions futures són complexes de realitzar. 

Podem considerar que els elements que condicionen directament l'oferta i la demanda 

d'amarradors  es divideixen en dues tipologies diferents: 

Factors qualitatius. Són aquells impossibles de quantificar o molt difícils d’expressar en 

variables de tipus numèric, però que a la vegada tenen una importància significativa en el valor 

de les dotacions absolutes i relatives d’instal·lacions nàutiques. Els principals elements 

qualitatius són: 

 Tradició i cultura marítima: alguns països, per exemple Noruega, Suècia, Finlàndia, i 

algunes regions, com ara la Bretanya, tenen una important tradició d’activitats 

marítimes i uns forts lligams culturals i econòmics amb el mar, fet que comporta unes 

dotacions molt elevades d’instal·lacions nàutiques i d’amarradors (com més endavant 

es descriurà). Altres països mantenen menors lligams socioculturals amb les tradicions 

marineres i això es reflecteix en els valors absoluts i relatius dels equipaments nàutics 

actuals. Aquest factor incideix molt directament en la percepció que la societat té la 

pràctica de la nàutica esportiva i en l’increment de la demanda 

 Afició als esports nàutics: també una gran afició recent als esports nàutics (com per 

exemple a Nova Zelanda) comporta elevades demandes d’amarradors i unes dotacions 

absolutes i relatives d’instal·lacions nàutiques més grans que en els països i regions 

amb menor afició a la nàutica esportiva i turística. 

 Foment públic: la promoció per part de les Administracions Públiques dels esports 

nàutics, del turisme o de les infraestructures marítimes condueix a facilitar-hi un 

nombre més elevat d’amarradors i d’instal·lacions respecte a aquells països i regions 

on no tenen aquesta promoció pública. 

Factors quantitatius. Els altres elements que incideixen directament sobre l’oferta i la 

demanda d’instal·lacions nàutiques poden quantificar-se amb diferents magnituds. Els més 

destacats són: 

 Població: la població resident en un entorn proper a la costa és l’element més 

immediat que incideix sobre el nombre d’usuaris potencials d’una instal·lació nàutica. 

 Turisme: la població turística és el segon element que condiciona la pràctica dels 

esports nàutics i, per tant, les dotacions d’embarcacions, d’amarradors i de serveis. 

Actualment l’existència d’un port esportiu és un factor que incideix decisivament en el 

desenvolupament d’un turisme nàutic que demanda amarradors, serveis nàutics 

permanents o per transeünts i “xàrters”. Aquest és un nou tipus de turisme que aporta 

activitat econòmica i ocupació a les localitats amb instal·lació nàutica, especialment 

quan és un turisme que té un centre d’interès a la població, segona residència o un 

amarrador, que el porta a realitzar visites periòdiques. 
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 Nivell econòmic de la població: la demanda i les dotacions d’instal·lacions nàutiques 

d’una zona tenen una relació amb el nivell de renda de la població, resident i turística, 

de l’àrea propera. El nivell de renda també condiciona la demanda i els serveis nàutics i 

comercials que ofereixen els ports. Tanmateix actualment hi ha alternatives ja molt 

desenvolupades com és el cas del lloguer, que permet practicar els esports nàutics 

sense la necessitat de realitzar una gran inversió en la compra d’una embarcació i 

apropa aquesta activitat a un segment molt més gran de la societat. Cal destacar que 

un increment de la introducció social de la nàutica provoca que la dependència de la 

demanda amb el creixement de la renda disminueixi. 

 Condicions geogràfiques i climàtiques de la costa: l’existència de nombrosos resguards 

naturals (per exemple en deltes, rius i fiords) que no requereixen la construcció de 

costoses i complexes infraestructures és una característica que ha facilitat elevades 

dotacions d’instal·lacions nàutiques a molts països i regions. Un clima favorable per a 

la pràctica dels esports nàutics pot ésser un element que incideixi positivament en una 

demanda més elevada d’amarradors i de serveis per a la nàutica de lleure. 
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8. Prognosi de la demanda d'amarradors esportius a Catalunya 

8.1. Comparació amb la demanda i l'oferta nàutica de països del nostre 

entorn 
La situació actual de la demanda nàutica a Catalunya es troba en un lloc intermedi entre els 

diferents països europeus (Taula 21) i per sobre de la mitjana espanyola: 63 habitants per 

embarcació esportiva és la mitjana dels països de la Unió Europea, 141 habitants per 

embarcació esportiva en el cas català, 300 habitants per embarcació esportiva en el total de 

l’Estat espanyol. 

Catalunya es troba molt lluny encara dels països amb major tradició i afició a la nàutica de 

lleure. Països com Suècia i Finlàndia ostenten unes ràtios de d'entre 6 i 7 habitants per 

embarcació esportiva. La mitjana europea també està significativament per sobre de la 

catalana. 

Taula 21: Dotacions de nombre d'habitants per embarcació esportiva als països de la UE 

Països de l'entorn amb majors dotacions 

Noruega 6 Itàlia 98 

Finlàndia  7 Regne Unit 111 

Suècia 12 França 127 

Holanda 32 Irlanda 168 

Suïssa 75 Alemanya 183 

Grècia 84 Espanya 207 

Mitjana Unió 
Europea 

61 Catalunya 141 

Font: El sector Náutico en España. La Náutica Deportiva y de Recreo 2009. Departament d'Investigació 

i Estratègia de Mercat, Fira de Barcelona 

Des del punt de vista de l’oferta nàutica (concretament la dels ports esportius, dàrsenes 

esportives i marines interiors) el nombre d’instal·lacions a Catalunya es troba en una situació 

capdavantera si la comparem amb la dels principals països europeus, però lluny de països com 

Dinamarca i Holanda. 

Considerant les dades d'habitants per amarratge a Europa i a Espanya tenim que: 

Dinamarca és el país amb una major dotació d'amarradors per habitant, amb 58 

habitants/amarratge. 

Taula 22: Dotacions de nombre d'habitants per amarratge a diferents països de la UE 

Països amb majors dotacions de l'entorn 

Dinamarca 58 Itàlia 955 

Holanda 70 Grècia 1.378 

Regne Unit 263 Portugal 2.106 

Espanya 411 Bèlgica 2.517 

França 363 Catalunya 244 
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Per tal d'explicar el grau de desenvolupament del sector nàutic esportiu d'un territori 

utilitzarem, a més dels dos ratis anteriors, els següents: 

 Nombre d'habitants per longitud de costa. 

 Nombre d'embarcacions per longitud de costa. 

 Nombre d'embarcacions per amarratge. 

Taula 23: Ratis comparatius que serveixen per explicar el grau de desenvolupament del sector esportiu d'un 
territori 

País 
Habitants 

(milions) 

Longitud 

de costa (km) 

Nombre 

d'embarcacions 

(milers) 

Nombre 

amarres 

Habitants per 

longitud de 

costa (km) 

Nombre 

d'embarcacions per 

longitud 

de costa 

(km) 

Nombre 

d'embarcacions per 

amarres. 

Nombre 

amarres per 

km de 

costa 

Suècia 8.8 26.774 1.200 91.603 329 45 13.1 3.4 

Finlàndia 5.1 37.364 690 - 136 18 - - 

Dinamarca 5.3 5.316 366 - 997 69 - - 

Holanda 16.0 6.960 500 227.273 2.299 72 2.2 32.6 

França 58.5 13.381 1.360 151.111 4.372 102 9 1.3 

Itàlia 57.0 10.692 800 59.701 5.331 75 13.4 5.6 

Luxemburg 0.5 37 4 - 13.514 108 - - 

Grècia 10.3 15.153 100 74.627 680 7 13.4  

Regne Unit 53.7 20.870 447 186.250 2.573 21 2.4 8.9 

Alemanya 81.0 10.963 420 - 7.388 38 - - 

Àustria 8.1 351 28 - 23.077 80 - - 

Espanya 39.0 7.338 130 101.454 5.315 18 1.3 13.6 

Irlanda 3.7 6.437 10 - 575 2 - - 

Portugal 10.0 2.954 25 4.717 3.385 8 5.3 1.6 

Bèlgica 10.2 1.616 15 4.054 6.312 9 3.7 2.5 

Catalunya 7.5 780 52.2 31.811 9.615 67 1.64 40.78 

Font: Pla de Ports i elaboració pròpia a partir de dades anteriors. 

A partir de la Taula 23 extraiem: 

 Catalunya ocupa la tercera posició pel que fa a habitants per longitud de costa, amb un 

rati de 9.615 habitants per km de costa, per darrera d'Àustria (23.077) i Luxemburg 

(13.514). 

 El nombre d'embarcacions per longitud de costa (km) representa un nombre similar en 

tots els països estudiats. Catalunya amb un ràtio de 67 embarcacions per quilòmetre 

de costa se situa entre Dinamarca i Suècia, que obtenen valors de 69 i 45 

respectivament. 

 Espanya és un dels països que té un ràtio menor d'embarcarcions per amarratge: per 

cada 1.3 embarcacions hi ha un amarrador. La dotació catalana és d'1.64. Altres països 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 2: Estudi del mercat nàutic 

 

105  

propers, com Portugal i França, ostenten ràtios majors, de l'ordre de 5.3 i 9 

respectivament. 

Finalment, realitzem un anàlisi comparatiu entre la dotació d'instal·lacions nàutiques de 

Catalunya i la de les regions del Mediterrani francès: la regió de Languedoc-Roussillon, i la 

regió Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Figura 12: Regions pròximes a Catalunya: Languedoc-Roussillon, i Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

Font: Pla de Ports 

 

Taula 24:Ratis comparatius entre la dotació d'instal·lacions nàutiques a Catalunya i les regions del mediterrani 
francès. 

Regió Km de costa per 
port 

Núm. Amarradors 
per Km 

Núm. Ports per 
100 Km de costa 

Languedoc-Roussillon 15 55 6.5 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 10 72.5 10 

Catalunya 16 37.252 6.02 
Font: Pla de Ports 

  

                                                             
2 Aquesta dada no coincideix amb la de la Taula 23, això és a causa que provenen de fonts diferents i la 
longitud de costa ha estat obtinguda per diferents metodologies de càlcul, donant valors diferents del 
rati.  
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A partir de les dades anteriors, concloem: 

 La regió de Provence-Alpes-Côte d’Azur té el doble d’amarradors per km de costa 

que Catalunya. Languedoc-Rousillon es situa en segona posició, entre l’altra regió 

francesa i Catalunya. 

 Pel que fa al nombre de ports per 100 km de costa, la regió de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur és la que presenta un major nombre d’infraestructures amb 10 ports 

cada 100 km de costa, precedida de Languedoc-Rousillon (6.5) i Catalunya 

(6.02). 

L'objectiu d'aquestes dades és mostrar en quin context es mou la demanda nàutica esportiva 

en l'entorn més proper de Catalunya. En cap cas es poden prendre aquestes dades per 

determinar la demanda futura. 

8.2. Relació entre les variables que determinen la demanda i la dotació 

d'amarradors existents 
L'objectiu d'aquest apartat és el de determinar quina ha estat la relació entre les variables que 

determinen la demanda i la dotació actual d'embarcacions a Catalunya per tal de pronosticar 

les dotacions futures. 

Segons el Pla de Ports de Catalunya 2007-2015, es considera un objectiu relacionat amb la 

sostenibilitat ambiental que la dotació futura d'embarcacions per amarrador sigui al voltant 

del valor 1.7. 

Un cop s'analitza la relació entre les variables principals que afecten la demanda, com són el 

creixement de la població, el creixement turístic i el creixement de la renda de la població, 

s'observa que la variable que millor reflecteix aquesta demanda és el nivell de renda de la 

població. Aquest criteri també va ser utilitzat en el Pla de Ports de Catalunya. 

 

8.3. Relació entre les variables que determinen la demanda i la 

distribució territorial d'amarradors existents 
A continuació mostrem un recull de l'evolució de la població a les comarques del litoral català, 

a partir dels censos i padrons dels diferents anys (Taula 25). 
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Taula 25:Evolució de la població a les comarques litorals 

Comarca Població (habitants) 

Any 1975 1981 1986 1991 1996 1998 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Alt Empordà 77.449 80.790 85.398 90.755 93.172 95.871 99.321 110.743 112.439 118.950 123.983 129.158 135.413 138.501 140.262 140.428 141.517 

Baix Empordà 77.093 81.990 83.911 89.930 95.986 98.398 102.566 1125.53 115.566 120.302 124.055 126.450 130.738 132.973 133.221 133.116 133.754 

La Selva 76.071 82.606 91.238 98.255 104.833 108.816 117.393 131.730 136.738 144.420 151.477 157.674 164.646 169.389 171.037 17228 173.518 

Sector Girona 230.613 245.386 260.547 278.940 293.991 303.085 319.280 355.026 364.743 383.672 399.515 413.282 430.797 440.863 444.520 445.824 448.789 

Maresme 231.112 253.527 269.502 293.103 318.891 329.488 356.545 377.608 386.573 398.502 409.125 414.081 420.521 426.565 4309.97 434.897 436.487 

Barcelonès 2.412.613 2.454.491 2.376.600 2.302.137 2.131.378 2.117.496 2.0936.70 2.192.450 2.193.380 2.215.581 2.226.913 2.212.658 2.235.578 2.251.600 2.251.029 2.246.280 2.254.052 

Baix Llobregat 511.971 573.461 583.354 610.192 643.419 654.958 692.892 730.111 741.024 757.814 767.967 771.516 781.749 793.655 798.468 803.705 806.799 

Garraf 62.904 69.084 71.816 769.15 90.435 96.032 108.194 117.436 122.229 127.928 133.117 136.328 140.412 143.066 144.657 146.469 147.107 

Sector Barcelona 3.218.600 3.350.563 3.301.272 3.282.347 3.184.123 3.197.974 3.251.301 3.417.605 3.443.206 3.499.825 3.537.122 3.534.583 3.578.260 3.614.886 3.625.151 3.631.351 3.644.445 

Baix Penedès 27.429 297.22 33.211 38.080 47.550 50.597 61.256 69.083 73.665 79.967 85.756 90.891 95.644 98.861 99.786 101.115 101.138 

Tarragonès 132.887 149.411 149.090 155.881 169.016 172.286 181.374 196.387 202.662 212.520 222.444 231.161 241.549 247.827 249.718 250.142 251.282 

Baix Camp 107.055 118.189 123.745 131.599 140.540 140.217 145.675 156.312 161.090 167.889 173.539 180.196 187.403 189.226 190.440 191.947 193.535 

Baix Ebre 65.673 62.554 64.452 64.645 65.879 65.696 66.369 70.373 71.708 74.962 76.368 78.590 81.304 81.724 82.222 82.634 83.125 

Montsià 48.543 52.971 54.027 54.307 54.765 54.875 57.550 60.728 61.989 64.181 65.333 67.834 71.058 72.189 72.333 72.261 72.121 

Sector 
Tarragona 

381587 412847 424525 444512 477750 483671 512224 552883 571114 599519 623440 648.672 676958 689827 694.499 698099 701201 

Font: IDESCAT 
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Analitzant la taula anterior concloem: 

 Les comarques litorals que han notat en els últims anys un major augment de població 

són les que s'inclouen en els sectors portuaris de Tarragona i Girona. De mitjana, han 

augmentat la població, en els últims vuit anys, en un 2.88% anual cada una, 

 Destaquem les comarques del Baix Penedès (Tarragona), l'Alt Empordà (Girona) i del 

Tarragonès (Tarragona), amb uns creixement anuals del 5.32%, 3.55% i 3.34% 

respectivament. 

 Per contra, les comarques litorals del sector portuari de Barcelona han viscut un 

augment de la població d'un 0.73% anual entre el 2004 i el 2011. Tan sols la comarca 

del Garraf ha aconseguit creixements superiors al 2%, concretament del 2.54%. 

En creuar les dades de població de les comarques anteriors amb el nombre d'amarradors 

s'obté la dotació d'amarradors respecte la població, representada en nombre d'amarradors 

per cada 1.000 habitants (Taula 26).  

Taula 26: Evolució de la dotació d'amarradors respecte la població. Any 2012 

 
Amarradors Població Amarradors/1000 habitants 

Alt Empordà 11.010 141.517 77.80 

Baix Empordà 3.474 133.754 25.97 

La Selva 818 173.518 4.71 

Sector Girona 15.302 448.789 34.10 

Maresme 4.098 436.487 9.39 

Barcelonès 2.345 225.4052 1.04 

Baix Llobregat 1.442 806.799 1.79 

Garraf 2.364 147.107 16.07 

Sector Barcelona 10.249 3.644.445 2.81 

Baix Penedès 790 101.138 7.81 

Tarragonès 2.042 251.282 8.13 

Baix Camp 1.060 193.535 5.48 

Baix Ebre 1.344 83.125 16.17 

Montsià 1.024 72.121 14.20 

Sector Tarragona 6.260 701.201 8.93 

Font: Elaboració pròpia a partir de taules anteriors 

Així s'obté que: 

 El sector portuari de Girona és el que disposa d'un major nombre de dotacions 

d'amarradors per habitant, en total 34.10 amarradors per cada 1.000 habitants. 

 La comarca amb un ràtio més elevat és l'Alt Empordà (Girona), amb un total de 77.8. 

amarradors per cada 1.000 habitants; en segona posició es troba la comarca del Baix 

Empordà (Girona), amb un ràtio de 25.97. 

 El sector portuari de Barcelona és el que ostenta un ràtio d'amarradors menor per 

habitant: 2.81 amarradors per cada 1.000 habitant. Aquest valor s'ha d'examinar amb 
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certa precaució, ja que la ciutat de Barcelona té més d'un milió i mig d'habitants, i això 

esbiaixa qualsevol comparació amb les altres comarques. 

 La comarca del Garraf, també del sector portuari de Barcelona, disposa de 16.07 

amarradors per cada 1.000 habitants. 

Altres variables que ajuden a explicar la relació entre la demanda i la dotació d'oferta 

d'amarradors existents són la longitud de costa, el turisme i l'economia de la regió (Taula 27). 

Taula 27: Variables que incideixen en la demanda per comarques i sectors 

 A les comarques litorals catalanes es concentra el 63.53% de la població catalana, el 

86.2 % del turisme català i el 62.9% de l'activitat econòmica. 

 El Barcelonès és la comarca amb major població resident (47.13% de la població de les 

comarques litorals), amb major activitat econòmica, i amb major turisme. L'Alt 

Empordà és la comarca amb major longitud de costa (19.8% del total). 

 A Catalunya hi ha, de mitjana, 40.8 amarradors per cada quilòmetre de costa. 

 S'obtenen coeficients de correlació moderats entre el nombre d'amarradors i els 

índexs turístics i d'activitat econòmica ja que queden esbiaixats pel pes de les variables 

turístiques i econòmiques de les comarques del Barcelonès i Tarragonès. 

8.4. Tendència actual de creixement del nombre d'amarradors 
A continuació mostrem l'evolució del nombre d'amarradors en els sectors portuaris catalans, 

des del 1992, any dels Jocs Olímpics de Barcelona que marcava un final d'un període de fort 

ritme de construcció de nous amarradors (concretament un 10.8% anual en el període 1987-

1992). 

Taula 28: Tendència de creixement dels últims anys per sectors portuaris 

Any Nombre d'amarradors (Sector Girona) Increment anual entre períodes (Sector Girona) 

1992 12012   

1997 12087 De 1992 a 1997 un 0.10 % 

2000 12674 De 1998 a 2000 un 1.62 % 

2005 13772 De 2001 a 2005 un 1.73 % 

2012 15302 De 2006 a 2012 un 1.59 % 

 De 1992 a 2012 un 1.30 %  

 

Any Nombre d'amarradors (Sector Barcelona) Increment anual entre períodes (Sector Barcelona) 

1992 7472   

1997 8549 De 1992 a 1997 un 2.40 % 

2000 8737 De 1998 a 2000 un 0.73 % 

2005 9592 De 2001 a 2005 un 1.96 % 

2012 10249 De 2006 a 2012 un 0.98 % 

 De 1992 a 2012 un 1.77 %  
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Any Nombre d'amarradors (Sector Tarragona) Increment anual entre períodes (Sector Tarragona) 

1992 4217   

1997 5058 De 1992 a 1997 un 3.32 % 

2000 4947 De 1998 a 2000 un -0.73 % 

2005 5277 De 2001 a 2005 un 1.33 % 

2012 6260 De 2006 a 2012 un 2.66 % 

 De 1992 a 2012 un 2.31 %  

 

Any Nombre d'amarradors (Catalunya) Increment anual entre períodes (Catalunya) 

1992 23701   

1997 25694 De 1992 a 1997 un 1.40 % 

2000 26358 De 1998 a 2000 un 0.86 % 

2005 28641 De 2001 a 2005 un 1.73 % 

2012 31811 De 2006 a 2012 un 1.58 % 

 De 1992 a 2012 un 1.63 %  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 

Principalment s'observa el següent: 

 Durant el període 1992 a 2005, el sector portuari de Barcelona ha observat un ritme 

de creixement superior al dels altres dos sectors portuaris, un 2.2% anual, mentre que 

els sector portuaris de Girona i Tarragona han registrat un 1.4 i 1.9% respectivament. 

 Durant el període 2005 a 2012, el sector de Tarragona ha sigut el que ha tingut un 

creixement superior (2.31% anual). 

 Tanmateix, Girona segueix sent el sector portuari amb un major nombre d'amarradors 

(un 48.10% del total), seguit pel sector portuari de Barcelona (32.21%), mentre que el 

menys desenvolupat és el sector de Tarragona (un 19.68%). 

 L'evolució del nombre d'amarradors a Catalunya, en la suma dels tres sectors 

portuaris, ha tingut un ritme de creixement de l'1.63% anual, des de l'any 1992 fins a 

l'actualitat. 

 

8.5. Prognosi de demanda nàutica a Catalunya 
Els horitzons temporals considerants en la prognosi de demanda nàutica a Catalunya són: 

 Mitjà termini: any 2020 

 Llarg termini: any 2025 

Els diferents escenaris que s'han adoptat per establir l'evolució de la demanda són els 

mateixos que els adoptats pel Pla de Ports de Catalunya 2007-2015 adaptats a la situació 

actual. 

S'han establerts diferents escenaris de futur en funció de les hipòtesis considerades: 

Escenari 1: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades en el període 1982-2005. 

Aquest escenari preveu un creixement de la demanda segons tendències històriques, des de 

l'any 1982 fins al 2005, ajustant a l'any 2012. 
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Per a la projecció s'utilitza el model ajustat entre el creixement del nombre d'embarcacions i la 

renda catalana estimada pel Pla de Ports 2007-2015: 

                         

A on: 

"Emb" és el nombre d'embarcacions, 

"R" és la renda per càpita. 

Les previsions de la renda per càpita catalana segons l'IDESCAT són: 

Taula 29: Previsió de la renda per càpita catalana 

Any Renda per càpita 

2013 10.605 

2014 10764 

2015 10979 

2016 11287 

2017 11603 

2018 11928 

2019 12262 

2020 12605 

2021 12957 

2022 13319 

2023 13691 

2024 14073 

2025 14466 

 

Font: IDESCAT 

Aleshores, s'obtenen els valors del nombre d'embarcacions esperats a partir del model i dels 

valors previstos per la variable explicativa; i, el nombre d'amarradors necessaris si es suposa 

que es manté la dotació d'1.7 embarcacions per amarrador. 

Taula 30: Previsió del nombre d'embarcacions i amarradors a Catalunya segons l'escenari 1 

 Any  Nombre d'embarcacions Nombre d'amarradors Increment nombre d'amarradors 

 2013  51555 30327 
 

 2014  52050 30618 0.96 % 

 2015  52708 31005 1.26 % 

 2016  53628 31546 1.75 % 

 2017  54547 32086 1.71 % 

 2018  55466 32627 1.68 % 

 2019  56384 33167 1.66 % 

 2020  57302 33707 1.63 % 

 2021  58218 34246 1.60 % 

 2022  59134 34785 1.57 % 

 2023  60051 35324 1.55 % 

 2024  60966 35862 1.52 % 

 2025  61882 36401 1.50 % 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 
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El nombre d'amarradors necessaris per a l'any horitzó mitjà (2020) serà de 33707 i per a l'any 

horitzó llarg (2025) serà de 36401. Per tant, abans de l'any 2020 s'haurien de construir 1896 

nous amarradors i 4590 abans de l'any 2025. 

 

Escenari 2: Hipòtesi de demanda segons tendències registrades en el període 1999-2012. 

Aquest escenari és igual que l'anterior, però considerant les tendències històriques des de 

l'any 1999 fins al 2012. 

En aquest cas, el model de creixement del nombre d'embarcacions a partir de la renda 

catalana és, estimat a partir de les dades històriques entre els anys 1999 i 2012 i ajustant a 

l'any 2012: 

                         

Taula 31: Previsió del nombre d'embarcacions i amarradors a Catalunya segons escenari 2 

 Any  Nombre d'embarcacions Nombre d'amarradors Increment nombre d'amarradors 

 2013  54000 31765 
 

 2014  54309 31947 0.57 % 

 2015  54720 32188 0.76 % 

 2016  55294 32526 1.05 % 

 2017  55867 32863 1.04 % 

 2018  56440 33200 1.03 % 

 2019  57013 33537 1.02 % 

 2020  57586 33874 1.00 % 

 2021  58157 34210 0.99 % 

 2022  58729 34547 0.98 % 

 2023  59301 34883 0.97 % 

 2024  59872 35219 0.96 % 

 2025  60444 35555 0.95 % 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 

Sota l'escenari 2, el nombre d'amarradors necessaris per a l'any horitzó mitjà (2020) serà de 

33874 i per a l'any horitzó llarg (2025) serà de 35555. Per tant, abans de l'any 2066 s'haurien 

de construir 1896 nous amarradors i 3747 abans de l'any 2025. 

 

Escenari 3: Hipòtesi de demanda potencial segons dotacions europees. 

Aquest escenari on l'objectiu és apropar la dotació catalana d'habitants per embarcació 

esportiva a les mitjanes europees es rebutja des del començament, ja que implicaria un 

creixement dels amarradors actuals de més del 120% el qual no és sostenible amb els valors 

mediambientals del litoral. 

Per tant, no es plantegen aquí alternatives de creixement intens que cerquin promocionar el 

volum total d'activitat nàutica sense tenir en compte els valors ambientals. 
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Resums dels escenaris: 

En resum, el nombre d'amarradors necessaris per a donar servei a la demanda nàutica prevista 

a Catalunya en els propers anys és, sota els tres escenaris plantejats, la següent: 

Taula 32: Previsió del nombre d'amarradors segons els dos escenaris estudiats (sota el tercer escenari s'ha 
rebutjat plantejar alternatives de creixement) 

Any Escenari 1 Escenari 2 

2012 31808 31808 

2020 33707 33874 

2025 36401 35555 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 

Les hipòtesis de creixement resultats són: 

Taula 33: Hipòtesis de creixement mig anual del nombre d'amarradors segons els dos escenaris estudiats (sota el 
tercer escenari s'ha rebutjat plantejar alternatives de creixement). 

Període Escenari 1 Escenari 2 

De 2012 a 2020 0.66 % 0.72 % 

De 2021 a 2025 1.60 % 0.99 % 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 

 A l'escenari 1, el creixement mitjà anual seria del 0.66% durant el primer període i del 

1.60% durant el segon període. 

 L'escenari 2 és el més conservador de tots, i també el que millor explica el creixement 

del nombre d'amarradors observat durant els últims anys. Segons aquest escenari, el 

creixement mig anual d'amarradors hauria de ser de l'ordre de 0.72% en el primer 

període i del 0.99% en el segon. 

Segons les observacions anteriors, es tria la demanda nàutica prevista a Catalunya a l'escenari 

2 al tractar-se de l'escenari més conservador amb ratis de creixement inferiors. 

 

8.6. Prognosi d'una oferta nàutica sostenible a Catalunya 
A l'apartat anterior s'ha determinant quina és la demanda nàutica prevista a Catalunya per als 

propers anys considerant tendències de creixement sostingudes, mantenint la dotació d'1.7 

embarcacions per amarrador. 

Aquesta demanda s'ha de cobrir dins d'un marc de sostenibilitat ambiental de les actuacions 

que cal desenvolupar. A continuació, es defineix l'oferta sostenible de la nàutica esportiva per 

als propers anys. 

Les bases de partida que considerem són: 

 Promoure un reequilibri territorial en dotacions de ports esportius per evitar 

concentracions excessives en determinats trams de costa. 
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 Mantenir la relació actual entre el nombre d'embarcacions matriculades a Catalunya i 

el nombre d'unitats d'oferta d'amarratge en instal·lacions nàutiques catalanes. 

Sota aquestes bases de partida, a la següent es mostra l'oferta sostenible dividida entre 

amarratges en "ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors" i en altres 

instal·lacions marítimes. 

Taula 34: Repartiment de l'oferta nàutica sostenible 

Any 
Amarratge en ports esportius, dàrsenes esportives i  

marines interiors 
Altres instal·lacions 

2020 33874 21410 
2025 35555 22470 

 Font: Elaboració pròpia. 

En l'actualitat, l'oferta nàutica d'amarradors en ports esportius, dàrsenes esportives i marines 

interiors és de 31811, i en altres instal·lacions és de 20107 (marines seques, zones d'hivernada 

en ports, zones d'avarada, palanques i boies). 

 

8.7. Dotacions futures en els ports esportius, dàrsenes esportives i 

marines interiors 
Partint de les dades anteriors, en els pròxims anys serà necessari construir nous amarradors a 

Catalunya: 2066 abans de l'any 2020 i 1681 més entre els anys 2021 i 2025. 

Pel que fa a la distribució territorial dels futurs amarradors, adoptem el criteri proposat en el 

Pla de Ports de Catalunya consistent en incrementar la participació de les dotacions dels 

sectors portuaris que actualment ostenten una menor participació. 

Per tant, si es parteix del fet que actualment el sector de Girona té el 48% dels amarradors, el 

sector de Barcelona el 32% i el sector de Tarragona el 20%, es planteja que el 44.0% dels nous 

amarradors previstos es construeixin en el sector de Tarragona, el 27.3% en el sector de 

Barcelona i el 28.7% en el sector de Girona. Això respon a una estratègia d'increment de les 

dotacions nàutiques en relació amb la població resident en aquelles zones actualment menys 

desenvolupades des del punt de vista portuari (Taula 35). 

Taula 35: Distribució territorial dels futurs nous amarradors per sector portuari 

Any 
Sector 

Portuari de 
Girona 

Sector 
Portuari de 
Barcelona 

Sector 
Portuari de 
Tarragona 

2020 593 564 909 

2025 482 459 740 

Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 13: Distribució territorial de la dotació total en els ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors 

 

Font: Elaboració pròpia. 

 

8.8. Dotacions futures d'altres instal·lacions marítimes 
Les previsions d'increment de l'oferta d'altres instal·lacions marítimes seguirà les pautes 

marcades a continuació: 

 Increment limitat de les marines seques degut als problemes que representa la 

implantació d'aquest tipus d'instal·lacions en les façanes marítimes, principalment 

derivats de l'impacta visual, rebuig per part de la ciutadania i falta de cultura de 

marina seca per part dels usuaris de nàutica. 

 Increment de l'oferta d'àrees d'hivernada en el sector de Barcelona i Tarragona amb 

300 noves places i 380 places respectivament l'any 2025. S'estima que l'oferta al sector 

de Girona és adequada i es preveu un augment total d'un 5% l'any 2025 en relació amb 

les places actuals. 

 Promoció de rampes d'accés al litoral per tal que les embarcacions emmagatzemades 

en zones d'hivernada o en garatges particulars pugin tenir facilitats d'accés al litoral. 

 No es preveu un augment de les places d'avarada permanents o de temporada. 

 Promoció de zones de fondeig controlades mitjançant sistemes de fondeig de baix 

impacte sobre el medi, per exemple el sistema de barrines que eviten la necessitat de 

col·locar un mort sobre el fons marí. Aquest sistema es pot completar amb pantalans 

flotants que puguin protegir les embarcacions de les onades de vent local o amb altres 

sistemes de fondeig durant l'estiu. 

 Promoció d'amarradors estacionals en palanques situades en zones arrecerades 

durant l'estiu als ports existents. 

 Promoció del xàrter i d'altres formules de promoció de la nàutica que no impliqui la 

compra d'embarcacions per a ús personal. 
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Taula 36: Previsions de demanda total en marines seques, àrees d'hivernada en ports, zones de varada 
permanents i instal·lacions de temporada any 2025 

Sector portuari Marines seques Àrees d'hivernada Zones de varada permanent Instal·lacions de temporada Total 

Girona 392 1250 309 8537 10488 

Barcelona 742 300 545 2706 4293 

Tarragona 222 380 501 6234 7337 

Catalunya 1356 1930 1355 17477 22118 

Font: Pla de Ports de Catalunya 2007 i elaboració pròpia 

 

8.9. Anàlisis de demanda de punts d'amarratge al port de l'Estany Gras 
Un cop quantificada la demanda futura per províncies als horitzons 2020 i 2025, analitzem la 

demanda a nivell comarcal i local a la província de Tarragona. 

A l'apartat 8.7. Dotacions futures en els ports esportius, dàrsenes esportives i marines interiors 

hem obtingut la següent previsió: 

Any 
Sector Portuari de 

Tarragona 

2020 909 

2025 740 

 

Per tant hi ha previst un increment de 1649 noves places d'amarratge a la província de 

Tarragona per a l'horitzó de l'any 2025. A continuació analitzem aquest increment en l'oferta 

d'amarratge a nivell comarcal i local per garantir un correcte equilibri territorial de la nova 

oferta. La Taula 37 mostra les dades en quant a amarratges per kilòmetre de costa, en les 

diferents comarques litorals de Tarragona. 

Taula 37: Amarratges per quilòmetre de costa en les comarques del sector de Tarragona. Any 2013 

 
Amarratges 2013 km costa amarratges/km costa 

Baix Penedès 790 12.88 61.34 

Tarragonès 2042 44.51 45.88 

Baix Camp 1060 30.47 34.79 

Baix Ebre 1344 79.44 16.92 

Montsià 1024 76.7 13.35 

Sector Tarragona 6260 244 25.66 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 
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Figura 14: Amarratges per quilòmetre de costa en les comarques del sector de Tarragona. Any 2013 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 

Analitzant la taula anterior extraiem les següents conclusions: 

 De les cinc comarques costaneres del sector de Tarragona la que presenta una densitat 

d'amarratges més alta per quilòmetre de costa és el Baix Penedès amb 61.34 

amarratges per quilòmetre, degut a l'existència de dos ports (Segur de Calafell i Coma 

Ruga) en dotze quilòmetres de costa. 

 De les cinc comarques, el Baix Penedès i el Tarragonès presenten densitats superiors a 

la mitjana catalana (40.78 amarratges per quilòmetre), mentre que les tres altres (Baix 

Camp, Baix Ebre i Montsià) es troben per sota. 

 El Tarragonès i el Baix camp són les comarques més poblades, cosa que justifica els 

ratis d'amarratges superiors. No obstant, el Baix Camp, amb una població superior als 

190.000 habitants i amb la influència directa del Tarragonès, presenta ratis inferiors a 

la mitjana catalana i, per tant, presenta potencial de creixement. 

Centrant l'estudi en el municipi de l'Ametlla de Mar, on es troba el Port Natural de l'Estany 

Gras, destaquem: 

 La comarca del Baix Ebre presenta una densitat d'amarratges per quilòmetre de costa 

baixa, concretament és la segona comarca del sector de Tarragona amb menys 

amarratges per quilòmetres de costa (16.92). Per tant, des d'un punt de vista 

d'equilibri territorial, és receptora d'una part de la demanda prevista en el sector de 

Tarragona per a l'horitzó de l'any 2025. 

 La comarca del Baix Ebre comparteix amb la comarca del Montsià el Delta de l'Ebre i, 

per tant, com a zona ambientalment sensible, ha de presentar ratis de concentració 

d'amarratges inferiors a la mitjana catalana. 

 El Pla de Ports de Catalunya 2007 ja marcava com a actuació la necessitat 

d'aprofitament del Port Natural de l'Estany Gras, en concret l'adequació del port per a 

utilització de temporada. 
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Per a quantificar la demanda en el municipi de l'Ametlla de Mar es realitzen les següents 

hipòtesis: 

 Es considera, a l'horitzó de l'any 2025, que el rati d'amarratges per quilòmetre de costa 

a la comarca del Baix Ebre pugui assolir el valor de 22.5 (actualment presenta 16.92 

amarratges per quilòmetre), valor que suposa un 55% de la mitjana a Catalunya. 

 Es considera la distribució de la demanda a la comarca del Baix Ebre en funció del 

nombre d'habitants per població. 

Amb aquestes hipòtesis obtindríem que a l'horitzó de l'any 2025 s'haurien de crear 445 noves 

places d'amarratge a la comarca del Baixa Ebre dels 1649 previstos al sector portuari de 

Tarragona, sent la distribució local la següent: 

 Ametlla de Mar: 232 nous amarratges 

 L'ampolla-Perelló: 212 nous amarratges 

A partir d'aquestes hipòtesis, podem afirmar que l'acondicionament i millora del Port Natural 

de l'Estany Gras queda justificat en quant a la demanda futura d'amarradors a la població de 

l'Ametlla de Mar, ja que les limitacions en quant a dimensions d'aquest port ens permeten 

assegurar que la demanda futura sempre serà superior a la oferta. 
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1. Geologia 

1.1. Introducció 
A continuació, a partir del Mapa Geològic d'Espanya i, en particular, del full 497 (Figura 1), 

analitzem la estratigrafia, la tectònica, la història geològica i la geologia econòmica de la zona 

d'actuació. 

Figura 1: Situació Geològica full 497. 

 

Font: IGME 
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1.2. Mapa Geològic d'Espanya - full 497 

1.2.1. Introducció 

El full número 497 està situat en el sector meridional de la Serralada Prelitoral Catalana, 

compresa, en termes generals, entre les depressions de la Vall interior de l'Ebre i de Reus ( 

Figura 2). 

Estratigràficament s'han distingit materials compresos entre el tram roig Keuperoide del 

Muschelkak i el Aptià, corresponents al Mesozoic.  

Afloren també materials compresos entre el tram Materials neògens, datats del Miocens amb 

algunes reserves, discordants sobre el Triàsic i el Lies Inferior. 

El Quaternari està representat per margues, conglomerats i un extens mantell de peu de 

muntanya que dóna lloc a una escletxa d'elements calcaris. 

El triàsic es margós, amb guixos, i dolomític, com correspon a la fàcies germànica típica d'aquesta 

zona. 

El Juràssic és calcàri-dolomític amb fàcies que van des de marines a someres. El trànsit al Cretaci 

és difícil de precisar ja que està encobert per la dolomització. 

El Cretaci Inferior és predominantment calcari i margós, de fàcies someres, que es fan més 

profundes a partir del Barremià Superior, i són clarament marines en l'Aptià, amb Ammonites 

amb alta presència de llims. 

Tectònicament s'han distingit diverses zones estructurals. La directriu dels plecs és 

predominantment catalànide. 

Figura 2: Situació Geològica de la zona d'estudi. 

 

Font: IGME 
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1.2.2. Estratigrafia 

1.2.2.1. Triàsic 

1.2.2.1.1. MUSCHELKALK Mig (      

Està format per una sèrie argilosa vermella en la que s'intercalen esporàdicament capes de 

limonites, sorres de gra fi, guix i, en la part superior, carnioles. La proporció de guix varia d'un 

punt a l'altre. Quan l'argila és escassa, els guixos tenen aspecte massiu i donen lloc a petites 

explotacions. 

El grau de tectonització i la cobertora vegetal no permeten estudiar amb cert grau de detall la 

successió vertical i horitzontal d'aquests materials. 

 

1.2.2.1.2. MUSCHELKALK Superior (      

Aquest tram és predominantment calcari-dolomític. Una de les seves característiques més 

importants és que s'intercalen, en la seva meitat superior, abundant nivells argilosos. Existeix, a 

més, una anàrquica distribució d'àrees dolomitzades, a excepció de la part inferior de la sèrie, que 

sempre està representada per dolomies. En aquest nivell, ocasionalment, es troben nòduls de 

sílex. 

Les microfàcies són de dolomies i micrites amb dolomizació en bandes. En la calcària s'han trobat 

resquills de Mol·luscs i Lagènids. 

ROBLES (1974) cita abundant macrofauna de Mol·luscs, Equídnids, Crinoids i Braquiòpodes que 

defereixen poc dels trobats per VIRGILI (1958) i que caracteritzen al Muschelkalk Superior. En el 

terç mig de la sèrie és molt constant un nivell de Ceratitis, que sempre tenen la mateixa fàcies i 

constitueixen un bon nivell guia per correlacionar distints talls. 

La potencia mitja oscil·la sobre els 140 m. 

Les estructures primàries són rares. Les més freqüents són els burrows i la laminació paral·lela. Es 

troben també alguns nivells no deposicionals o erosionables representats per crostes 

ferruginoses. 

 

1.2.2.1.3. KEUPER (     

És un nivell predominantment argilós (argiles de diversos colors) amb carnioles i guixos amb 

cristalls idiomorfs de quars. En menor proporció s'intercalen fines capes de calcàries, dolo 

micrites més o menys recristal·litzades i dolomies. En una d'aquestes, la proporció de barita arriba 

al 18 %. Aquesta litologia es conserva en tota la zona, excepte en petites variacions, tals com 

l'existència de nivells de sorres  i conglomerats i roques volcàniques i subvolcàniques que, per 

SAN MIGUEL (1950), es tracten de basalts.  
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Datació dels materials triàsics 

La datació del Triàsic en aquesta regió presenta dificultats derivades de la escassetat de fòssils. 

Les unitats litològiques que s'han cartografiat no corresponen a sèries cronostratigràfiques, sinó 

que són fàcies d'edat variable.  

El Muschelkalk Inferior dolomític té edat Anisianes en aquesta zona. El límit inferior d'aquest 

nivell carbonatat és heteròcron. 

El Muschelkalk Superior està datat Ladinià, pel que el límit amb l'Anisià està forçosament situat al 

Muschelkalk Mig argilós.  

Pel que respecta al límit Ladinià-Carniè és molt probable que correspongui al límit Muschelkalk 

Superior-Keuper segons la fauna trobada per VIRGILI i pel fet que el sostre del Muschelkalk 

Superior té edat Ladinià de forma bastant constant. 

Les fàcies margoses que es troben a la part inferior del Keuper corresponen al Carnià, mentre que 

la part superior, sòl tenir bancs prims carbonats entre les marges, corresponents al Norià. 
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1.2.2.2. Juràssic 

1.2.2.2.1. LIAS INFERIOR (     (    i (       

Sobre del Keuper trobem una sèrie dolomítica indicadora que s'inicia el cicle transgressiu. Al 

situar aquí el límit Triàsic-Juràssic, considerem que les dolomies     i    i la part dolomítica 

inferior del tram calcari      , situat a sobre, són compresos del Hettangians-Sinemurienc . 

Aquests tres nivells són molts constants. 

-    . Està constituït per dolomies i micrites totalment dolomitzades amb restes de 

Mol·luscs. La potència és d'uns 40 m. 

-   . És un nivell dolomític brechoide conglomeràtic massiu, amb una potència de 200 m.  

En línies generals, els trams de la base són conglomeràtics en l'estricte sentit de la 

paraula, és a dir, que els costats tenen cert grau de arrodoniment; són de diferent color i 

la textura entre sí, encara que sempre dolomítica; la matriu i el ciment estan formades 

per dolomies de textura diferent a les dels costats, amb un alt grau de recristal·lització. En 

la part mitja, també dolomítica, existeixen àrees no conglomeràtiques ni brechoides, però 

si massives i, a vegades, amb nivells slumpitzats. La part superior, en general, és 

brechoide, amb costats angulosos i matriu i ciment de la mateixa naturalesa que els 

costats, els contactes entre els trams són, freqüentment, erosionables. La grandària dels 

costats varia de 5 mm a 50 cm. 

-      . Aquest nivell està constituït fonamentalment per micrites ben estratificades. En la 

base són dolomítiques i massives però, conforme es puja en la sèrie, els bancs van 

disminuint de potència: en la part superior tenen 20-30cm i estan formats per micrites i 

biointramicrites en les que s'han trobat Glomospira, Acidularia, Ostracodes, Mol·luscs, 

Equinoderms, Espícules, Radiolaris, Gasteròpodes, Opthalmiidids i Vidalina martana que 

caracteritzen al Domerienc. Posseeix una potència màxima de 50 m. 

 

1.2.2.2.2. PLIENSBACHIENSE (     

Del nivell anterior es passa gradualment a aquest, constituït per micrites i biomicrites parcialment 

recristal·litzades, en bancs de 15-20cm amb interrelacions margoses de ordre de 5 cm amb 

macrofauna composta, entre altres, per: Rhynchonella tetraedre SOW., Pleuromya unioides 

ROEM., Pecten pradoamus VERN., Lobothyris cf. Punctata (SOW,), Pholadomya ambigua SOW., 

Rhynchonella fodinalis TATE., Aulacothyris resupinata (SOW.) que defineix el Pliensbaquianes. Els 

nivells margosos són progressivament menys abundants cap al nord. 

En les micrites s'han trobat Lamel·libranquis, Gasteròpodes, Equídnids, Lenticulina, Glomospira, 

Ostracodes, Dentalina, Radiolaris, Frondicularia i Linguilina gr. pupa. 

La potència és d'uns 20 m. 
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1.2.2.3. Aptià (   ) 

La transgressió iniciada en el Barremià Superior adquireix major importància en el Aptià que, és 

francament marí. 

Normalment els afloraments són dolents i la zona, molt recoberta i fallada, no propicia 

l'establiment de la sèrie que, per altre banda, és molt monòtona. Està constituïda per calcàries, 

marges i margo calcàries grogues que, en la base, passen lateralment a blaves. Les microfàcies 

són de biomicrites, micrites i intrasparites. 

No ha sigut possible diferenciar Bedoulienc i Gargaisenc degut al recobriment i la absència de 

nivells guia. De totes formes els afloraments més freqüents pertanyen al Aptià inferior. La 

potència de conjunt oscil·la sobre els 160 m. 

Ens els desmunts realitzats per la construcció de la autopista de la costa, malgrat que està 

repetidament fallat, el Aptià Inferior està constituït per calcàries i margues amb Ammonites 

llimonitzades, de petita grandària i motlles externs de Deshayesites, pel que a macrofòsils es 

refereix. La microfauna està composta per Lenticulina, Tectulàrids i Ataxophragmiidids.  

Per sobre d'aquest nivell trobem, dins de la monotonia de la sèrie, diversos bancs molts rics en 

palorbitolina lenticularis associades a Venus sp. I Terebràtules tamarindes (SOW), que apareixen 

com petits blocs, limitats per falles, dins de la sèrie barremiana. 

Sobre d'aquestes capes continues les calcàries i marges, aflorant de manera molt esporàdica. Els 

estudis regionals senyalen l'existència de calcàries amb Tocaries, per sobre del nivell anterior. 

En la part superior del Aptià, continua la mateixa litologia.  

 

1.2.2.4. Terciari 

1.2.2.4.1. Miocènic (   
 ) 

Aquests materials azoics s'atribueixen al Miocènic per la seva disposició tectònica dins de la 

cubeta terciària de Mora. Es recolzen discordantment sobre el Tries i el Lies Inferior. 

Està constituït per marges salmonades, una mica vermelles, amb llenties conglomeràtiques de 

costats diferentment rodons, de 1 a 20 cm de diàmetre, sent el més normal el de 5 a 7 cm. 

Els costats són fonamentalment calcaris i dolomítics, tot i que es troben altres calcaritzats. 

El ciment en els conglomerats el calcari. 

Els materials miocènics són els típics de vora  de talús, amb els consegüents canvis de fàcies, poc 

acusats a la zona que ens ocupa. 
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1.2.2.5. Quaternari 

1.2.2.5.1. Al·luvial (    ) 

El formen materials predominantment margosos, amb costats, fonamentalment calcaris, molt mal 

classificats, i llits de sorres i graves, constituint les terrasses d'inundació. 

 

1.2.2.5.2. Paleoplatges (       ) 

Són fonamentalment conglomerats i sorres (dunes antigues) amb estratificació creuada. 
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1.2.3. Tectònica 

1.2.3.1. Unitats, dominis, nivells i blocs tectònics 

El Paleozoic situat al nord de la fulla del Perelló constitueix el sòcol sobre el que es recolza una 

potent cobertora meso-cenozoica que, des de el punt de vista tectònic, pot dividir-se en dos grans 

Unitats estructurals: la Septentrional i la Meridional, individualitzades per la seva autoctonia i 

relativa aloctonia, respectivament (Figura 3). La zona on es situa el Port Natural de l'Estany Gras 

correspon a la Unitat Meridional. 

Dins d'aquestes Unitats poden distingir-se diferents dominis, segons la complexitat de les 

estructures existents. En  la Meridional podem diferenciar un domini nord caracteritzat per 

l'existència de plecs invertits molt atapeïts, cavalcaments i falles inverses, i un domini sud afectat 

per plecs, en conjunt, mes suaus i amplis i falles normals de direcció sensiblement la del litoral 

català. L'existència d'aquests dominis es un reflex de la variació tectònica en horitzontal, en una 

direcció transversal a les estructures. 

Figura 3: Unitats estructurals 

 

Font: IGME 
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1.2.3.2. Possibles nivells de enlairament 

Donat que la zona estudiada pràcticament en la seva totalitat és una estructura cavalcada, mirem 

quins poden ser els nivells més favorables per l'enlairament. 

Les estructures que suposen un fort escurçament, corriment o cavalcament, estan 

desenvolupades a favor d'una clara tectònica d'enlairament. En elles, de forma directa, mai 

participa el sòcol paleozoic. En general, l'enlairament té lloc a favor dels materials triàsics, ja que 

són els que presenten major plasticitat i, dins d'aquests, els més favorables són el tram argilós del 

Buntsandstein Superior així com el Muschelkalk Mig i el Keuper, ambdós argilosos  i amb guixos. 

Aquests trams no tenen igual importància com nivells d'enlairament: el més favorable és el 

Muschelkalk Mig, el següent podria ser el Buntsandstein Superior i, després, el Keuper. 

L'explicació d'aquest fet pot ser que si bé el tram argilós del Buntsandstein és el primer nivell 

plàstic de la coberta (i per això podria esperar-se que fos el d'enlairament fonamental), la seva 

potència és relativament petita (màxim 18 m) podent arribar a ser bastant menor, i inclús 

desaparèixer lateralment. 

El Muschelkalk Mig és el primer nivell plàstic que té una potència notable i una continuïtat lateral 

perfecta.  

El Keuper té també una potencia notable i una gran continuïtat lateral, però es troba sobra del 

virtual nivell d'enlairament, que és el Muschelkalk Mig. En aquesta secundarietat del Keuper com 

a nivell d'enlairament pot influir en part que la seva potencia sigui menor que la del tram vermell i 

que, en les seves fàcies existeixi, en conjunt, major proporció de carbonats, el que li dona, en 

particular al sostre, major competència relativa. 

En conseqüència, en front a uns esforços diferencials suficients, succeeix l'enlairament sòcol-

cobertora que primera i principalment es localitzarà a nivell del Muschelkalk Mig. Posteriorment 

podrà produir-se nous enlairaments que, alhora, es localitzaran al Keuper, sent, possiblement, de 

menor rang. 

Aquesta estructuració supra Muschelkalk Mig de la cobertora ha suposat una alliberació tensional 

a partir de dit nivell fins la superfície, però no ha succeït igual a la resta de la cobertora adjacent, 

en la qual les tensions, i en especial si són causades per l'empenta, han pogut augmentar fins 

assolir el nivell crític que permeti realitzar-se un nou enlairament a favor del Buntsadstein 

Superior i la estructuració, bé exclusivament del Muschelkalk Inferior, o de ell i alguns nivells 

basòls de la cobertora. 

 

 

 

 

 

  



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 3: Geologia i Geotècnica  

132 
 

1.2.3.3. Unitat meridional 

Constitueix la cobertora mesozoica de la zona d'estudi. 

Tectònicament s'indivilualitza perquè el seu front nord és cavalcant sobre la Unitat Septentrional i 

perquè, en conjunt, ha sofert un desplaçament cap al Nord pivotant al voltant de la zona del riu 

Canaletes. Per això, en la zona costera, el front de cavalcament ha recorregut la màxima distància, 

que podem xifrar en uns 10 kms. 

La unitat Meridional esta dividida en dos grans blocs (Figura 4): el bloc del Cardó i el de Tivissa, 

separats pel Pla de Burga, vall d'origen tectònic pel que discorre la carretera de Perelló a 

Rasquera. 

Figura 4: Zones estructurals de la Unitat Meridional. 

  

Font: IGME 

 

A continuació citem tan sols el sector de la zona d'estudi: 

1.2.3.3.1. Sector de Puig Moltó 

Aquesta zona es comporta com un subbloc dins del bloc de Tivissa.  

Està limitat per les falles del Perelló, que l'enfonsa, i la de l'Ametlla. La tectònica és de falles 

normals que enfonsen sempre el bloc oriental, seguint l'estil regional. No s'ha observat plecs 

d'importància. El cabussament és suau, en general, encara que es veu afectat en moltes ocasions 

per l'enfonsament dels blocs. Les falles més importants segueixen la direcció catalànide i la 

ortogonal, encara que apareixen algunes més al nord. Pertanyen a l'etapa de descompressió. 
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1.2.4. Història geològica 

Els materials paleozoics de l’extrem sud del Priorat i extrem nord-est de Baix Camp de Tarragona, 

la continuació del qual és cap al Sud, constitueix la base de la cobertora meso cenozoica de la 

Fulla, els quals van ser afectats per la Orogènesis Herciniana. En conjunt es presenten front al 

període alpídic, en gran part pels seus importants enclavaments de roques ígnies, amb unes 

característiques de rigidesa ben marcades i una certa anisotropia. 

Ambdues característiques influiran en el desenvolupament estructural dels mateixos i de la 

cobertora, durant la Orogènesis Alpina, existint una clara individualització d’un sòcol paleozoic i 

una cobertora meso cenozoica. 

Sobre la superfície d’erosió pretriàstica i en un règim continental, es dipositen els materials 

detrítics del Trias Inferior. Les fàcies carbonatades del Muschelkalk s’originen en un medi 

intermareal i, com a màxim, de plataforma carbonàtica par el Muschelkalk Superior, que suposa 

transgressions marines dèbils pel seu caràcter, però amplies per la seva extensió. Entre aquestes 

dues transgressions marines existeix un període de regressió en el que es diposita el tram vermell 

Keuperoide en un medi que, per VIRGILI (1958), és marí per poc profund, ubicat en l’extrem d’un 

continent amb relleu suau. No obstant, és estrany que el mar no hagi deixat el seu segell en 

aquests sediments. El medi sedimentari que existia en la regió, durant el dipòsit dels materials del 

Muschelkalk Superior, és clarament marí tot i que, probablement, sense arribar a ser de 

profunditat. Es pot pensar que es tractés d’una plataforma carbonàtica somera, amb aportació de 

material detrític fi que, possiblement, quedava sense cobrir per les aigües de forma esporàdica. 

El dipòsit argilós del Keuper manifesta una nova regressió. Poc a poc, la conca adquireix 

característiques continentals i es dipositen les argiles, guixos i carnioles. El relleu va haver de ser 

molt suau, donant lloc a petites conques de llacunes en les que es dipositen les evaporites. En 

aquesta conca, on en les immediacions, es produïren localment manifestacions volcàniques o 

subvolcàniques que originaren petits relleus capaços de subministrar un material detrític grosser 

a la conca. Petits cursos fluviotorrencials, possiblement integrats en conques endorreiques 

d’escassa amplitud, haurien originat els canals de detrítics grossers que existeixen. Aquesta 

activitat ígnia permet deduir que en aquesta època el sòcol tenia ja fractures actives que 

permetien l’ascens dels materials ígnies fins a la superfície o a les seves proximitats. Els 

moviments que poden succeir al sòcol en aquest temps són de caràcter epirogènic. 

A l’inici del Lies, la conca es fa lleugerament més subsident que durant el Triàsic: s’inicia una 

transgressió Juràssica. En tota la zona existeix un medi marí, d’alta energia en algunes ocasions, 

però situat en les immediacions de la costa. El medi marí continua, probablement, durant el 

dipòsit de les bretxes dolomítiques liàsiques tot i que amb emersions esporàdiques. Fins al 

Pliensbaquià la sedimentació es  realitza en un mar tranquil i de poca profunditat. Durant el 

Toarcià Inferior i Mig, el medi és marí molt ben desenvolupat, però molt proximal. En el Toarcià i 

base del Baixenc la sedimentació és molt escassa. El cicle transgressiu s’intensifica durant el 

Baixenc: l’ambient és clarament marí, de plataforma continental. Aquestes característiques es 

mantenen durant el Bathonià i el Cal·lovià Inferior. És molt probable l’existència d’una llacuna 

estratigràfica a nivell del Cal·lovià Superior i Oxfordià Inferior, que cal explicar per una emersió, 

tot i que és més probable que es degui a una detenció de la sedimentació o a l’escombrat dels 
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sediments per corrents, o una combinació d’ambdós. És molt probable que no desapareixèssin al 

medi marí, tot i que variarien les seves característiques. Durant el Oxfordià Mig-Superior i 

Kimmeridgià Inferior medi és marí, de plataforma. 

Amb posterioritat al Kimmeridgià Inferior i abans del Portlandià o Cretaci basal, la zona queda 

emergida i sotmesa a erosió, com ho proven els residus laterítics en el contacte, en aquest cas 

clarament discordant, entre les calcàries del Oxfordià i el Kimmeridgià amb les dolomies 

supradjacent. 

La forta dolomització soferta pels materials post-Kimmeridigià Inferior no permeten deduir quin 

era el medi existent de la zona durant el temps que aquests representen. Està clar que la regió va 

estar sotmesa a freqüents períodes d’emersió, com ho demostren les diverses superfícies 

d’erosió, crostrificades i fins i tot amb restes laterítiques, que existeixen en aquest nivell. És molt 

probable que el clar medi marí reinant durant el Dogger i part del Malm s’abandoni 

definitivament després de la emersió post-Kimmerdigià Inferior i que la transgressió subsegüent 

només permeti la instal·lació d’un medi de transició o molt poc marí, com l’existent en el tram 

calcari inferior del Cretaci Inferior, amb base, al menys localment, pertanyent  al Portlandià o part 

d’ell. 

Si és així, durant el Juràssic terminal es dipositen micrites que corresponen a plataformes molt 

amplies i regulars, someres, que s’extenen cap al Maestrat nord-oriental. 

El Cretaci Inferior es dipositen en un ambient similar al del Juràssic Superior. Està format per 

sediments de fàcies someres, pel que, donada la gran potencia que tenen, la zona és fortament 

subsident especialment cap al Sud i Sud-est 

La major part dels sediments s’han originat en un medi de llacuna i fins i tot llacunar en el que 

existeixen episodis marins molt efímers. Es produeixen algunes emersions que donen lloc a zones 

de forta alteració, amb laterites i bauxites sota els materials del Barremià Superior. 

Després de la emersió intrabarremiana, la zona queda novament en un medi bastant similar a 

l’anterior, ja que les fàcies són someres amb instal·lacions de caràcter més marí. 

Durant l’Aptià, el medi és clarament marí. Abundant les fàcies d’escull de Rudistes, fàcies riques 

en Orbitolines i fàcies margoses més distals, com Ammonites. 

L’Aptià és el Cretaci, datat amb seguretat, més alt que aflora en la Fulla. És possible, d’acord amb 

la major subsidència de la conca cap al Sud, que l’Albià, al menys parcialment, estigués 

representat per sediments marins, com succeeix en sectors del Maestrat. El medi que existia en la 

zona amb posterioritat al Albià es no pot sabers amb exactitud per l’absència de materials cretacis 

supra-aptians. És probable que durant el Cenomià el medi fos clarament marí, però l’erosió ha 

eliminat els sediments que ho proven. 

La fase orogènica s’inicia com una etapa netament compressiva, clarament intraeocènica, si bé 

alguns accidents ha pogut iniciar-se al Paleocè i altres continuar evolucionant o produir-se al 

menys durant l’Oligocè. 
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En el sòcol es produeixen falles que afecten a la cobertora, així com algun arquejament de radi 

mig. Les dos Unitats tectòniques de la cobertora es comporten de diferent manera; La 

septentrional té una estructura bastant influenciada pel sòcol, si bé també exhibeix estructures de 

plegament i cavalcament, pròpies i independents del sòcol, originades per desplegament a nivell 

del Tries; la Meridional té una estructura molt independent de la del sòcol. Es caracteritza pel seu 

desplegament amb base al Trias i corriment cap al N-NNO. Internament té una estructura de 

plegament i cavalcament.  

És molt important la individualització de diferents nivells o pisos tectònics, d’acord amb els 

virtuals nivells de desplegament i la magnitud dels esforços  diferencials. Existeix per tant una 

doble variació estructural, una en direcció transversal, NNO-SSE, i una altre en sentit vertical. Els 

principals grups d’estructures i la seva datació relativa són: 

- Inici del plegament i corriment de la Unitat Meridional sobre la Septentrional, la 

col·locació del qual és post Maestriquià i possiblement intrapaleocenià, tot i que ha pogut 

evolucionar posteriorment. 

- Accentuació del plegament i producció de nous cavalcaments en la cobertora 

- Actuació de les falles de desgarrament més importants. L’etapa de distensió comença al 

principi del Miocènic, segons dades regionals. S’originen falles normals paral·leles o 

subparal·leles a la direcció general de plegament i re-juguen , com normals, falles 

produïdes en l’etapa de compressió amb diferent caràcter. 

També en aquesta etapa es produeix el assolament cap al Oest de grans blocs, a favors de falles 

que actuen com a normals, sent algunes possiblement preexistents i altres de nova creació, 

paral·leles a les anteriors, i que segueixen funcionant, en alguns casos, durant el Pliocènic 

En l’etapa de distensió, el mar pliocènic va envair les àrees que quedaven submergides (vall 

inferior de l’Ebre) com conseqüència de la tectònica epirogènica. Això, unit a les aportacions de 

l’Ebre, que ja desembocava aproximadament pel lloc actual i a les grans aportacions dels joves 

massissos circumdants, donaren lloc a una conca en la que hi ha molt freqüentment canvis 

laterals de fàcies. 

Els materials quaternaris es dipositen en aquesta zona a partir del període interglacial Miden-Riss 

estant constituït per marges, conglomerats, llims eòlics i bretxes calcàries. 

Els dipòsits més recents corresponen a erosions de vessants i a l’al·luvial de l’Ebre. 
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1.2.5. Geologia econòmica 

1.2.5.1. Mineria i canteres 

L'estudi de mineria i canteres realitzat en el full 497 per l'Institut Geològic i miner d'Espanya 

resulta obsolet a l'actualitat. Per tant, s'analitzaran les canteres més pròximes a la zona d'estudi a 

l'apartat 2. Canteres. 

1.2.5.2. Aigües subterrànies 

Els trams que semblen més interessant com embassaments subterranis són les dolomies 

brechoides del Lies Inferior i del Juràssic, per la seva permeabilitat i porositat. Aquestes últimes 

són les que surten al manantial de Cardó, antigament un balneari. Actualment les aigües d'aquest 

manantial subministren un cabal de 9 a 12 m3/h a una planta embotelladora. 

Els trams calcaris del Neocomià - Barremià i del Barremià Superior poden constituir aqüífers de 

certa importància degut a la potència d'aquests nivells (uns 300 m cada un) i al seu suau 

plegament. 

El tram inferior pot constituir una unitat amb les dolomies brechoides adjacents, donant lloc a 

una potent formació aqüífera d'uns 400 m per terme mig d'espessor. Els substrat impermeable 

són les capes margoses intermèdies. 

El superior formaria un altre aqüífer independent, separat de l'anterior per marges, margo-

calcàries i calcàries que farien la funció de nivell impermeable. 

Són interessants, també, els dipòsits quaternaris conglomeràtics que a la seva porositat i 

permeabilitat afegeixen el estar pròxims al riu Ebre, tendint a constituir un gran nivell 

hidrogeològic. 

Lògicament, l'al·luvial del riu Ebre és el nivell que està més explotat, ja que al situar-se als marges 

del riu sustenta pràcticament totes les poblacions i regadius importants de la zona. 
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2. Canteres 
A continuació analitzem les canteres més pròximes a la zona d'estudi i per tal de decidir quina o 

quines són les més convenients per a la obra. 

Podem veure la seva situació geogràfica a la Figura 5, mentre que la Taula 1 mostra la distància de 

les canteres pròximes al Port Natural de l'Estany Gras. 

Figura 5: Situació de les principals canteres pròximes a la zona d'actuació. 

Font: Google Maps. 

 

Taula 1: Dades de les canteres. 

Nom Distància al Port Natural (km) 

Àrids El Català S.A. 11.6 

Àrids Filato 20.4 

Canteras Simo S.A. 32.6 

Maiser Mora S.L. 46.6 

Àrids Mallafre S.L 34.3 

La Ponderosa 58.1 

Áridos Uniland S.A. 65.9 
Font pròpia. 
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El criteri que utilitzarem per escollir la cantera serà el de major proximitat degut a l'alt cost de 

transport. 

Per tant, la primera opció serà Àrids El Català S.A. situat al Perelló, mentre que la opció 

secundària serà Àrids Filato, els quals es troben al terme municipal de l'Ampolla. 

 

2.1. Àrids El Català S.A. 
Situat al Perelló, àrids El Català S.A. es troba a escassos 11.6 km del Port Natural de l'Estany Gras. 

La seva proximitat i els materials extrets en ella el fan ideal per a l'obra. 

A continuació detallem el material extret en aquesta cantera: 

Material Grandària Mostra 

Sorra fina 0/2 mm 

 

Sorra 0/4 mm 
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Ull de perdiu 2.5/5 mm 

 

Pinyol 6/12 mm 

 

Graveta 
10/20 
mm 
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Matxaqueta 
20/40 
mm 

 

Matxaca 
40/70 
mm 

 

Trossejat 
40/110 

mm 
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Escullera 
classificada 

10/30 kg 

 

Sahorra 
artificial 

0/20 mm 

 

Sahorra 
artificial 

0/40 mm 
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Sòl 
seleccionat 
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3. Geotècnia 
A continuació es detalla les propietats mecàniques dels diferents En aquest apartat detallem les 

propietats mecàniques dels diferents materials existents a la dàrsena de l’actual Port Natural de 

l’Estany Gras, així com de la carretera existent: 

 

3.1. Geotècnia marina 
 Llims i matèria orgànica: Utilitzarem aquesta capa com a recobriment dels espatllers dels 

terraplens de la carretera. Considerem que la seva resistència és nul·la. 

 Mescla grava-sorra gruixuda: 

- Capacitat de càrrega: 0.25 MPa. 

- Angle de fregament intern:  =34o. 

- Cohesió: c=0o. 

- Densitat submergida:   =1.1 T/m3. 

 

3.2. Geotècnia superficial 
 Emplenat general de l’explanada: 

- Densitat seca:   =1.8 T/m3. 

- Densitat saturada:     =2.1 T/m3. 

- Densitat submergida:   =1.1 T/m3. 

- Angle de fregament intern:  =30o. 

- Cohesió: c=0o. 

 Mescla grava-sorra gruixuda: 

- Densitat seca:   =1.8 T/m3. 

- Densitat saturada:     =2.1 T/m3. 

- Angle de fregament intern:  =35o. 
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4. Sismicitat 

4.1. Introducció 
Per tal de determinar el caràcter sísmic de la zona d’estudi, citem l’estudi Avaluació del risc sísmic 

a Catalunya de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l’analitzem per a la zona del 

Baix Ebre. 

 

4.2. Avaluació del Risc Sísmic a Catalunya realitzat per ICGC. 
Hi ha determinades àrees a Catalunya que estan exposades a un risc més gran de que es 

produeixin situacions d'emergència sísmica. Els estudis que duen a la identificació d'aquestes 

zones consta fonamentalment de dues parts: 

 L'avaluació de la perillositat sísmica, que fa una estimació de la intensitat del moviment 

sísmic que pot raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya i dóna lloc al mapa 

de zones sísmiques. 

 L'avaluació de la vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot el territori català, que 

fa una estimació dels danys que el moviment sísmic considerat pot causar sobre els 

municipis de Catalunya. Construccions tals com les edificacions d'habitatge i altres usos 

per a la població aquelles en les quals reposen els serveis imprescindibles per a la 

comunitat aquelles les quals, degut a les seves activitats, en cas de sisme poden fer que 

s'incrementin els danys per efectes catastròfics associats. 

La combinació d'aquests dos estudis permet l'elaboració d'un escenari de risc per a cada municipi 

de Catalunya. 

El mapa de zones sísmiques s'ha basat en el mapa probabilista modificat parcialment pels 

resultats del mapa determinista en els llocs on la diferència d'intensitats entre els dos mapes és 

important. 

Aquest mapa està referit a un sòl de tipus mitjà, que segons la classificació geotècnica utilitzada, 

correspon a un sòl de tipus A (45% dels municipis). 

 En cadascuna de les zones sismotectòniques i amb les dades del catàleg s'ajusten els 

paràmetres característics del model d'ocurrència de terratrèmols utilitzat. 

 Una vegada s'han deduït totes les distribucions de probabilitat d'ocurrència de 

terratrèmols de cada zona sismotectònica, es propaguen els efectes de la sismicitat de 

cada zona sismotectònica a cada punt del territori, d'acord amb unes lleis d'atenuació de 

la intensitat sísmica amb la distància, ajustades per a Catalunya. 

 En cadascun dels punts de Catalunya s'estudien els efectes sísmics que provenen de cada 

zona sismotectònica i es calcula la probabilitat d'excedir una intensitat determinada en un 

període de temps donat, en aquest cas 500 anys. 
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El mapa determinista està representat per la intensitat màxima probablement percebuda a 

cadapunt de Catalunya com a conseqüència dels sismes coneguts des del segle XIII. 

L'estimació d'aquesta intensitat en cada punt de Catalunya ha estat obtinguda aplicant a cada 

sisme del catàleg un model d'atenuació de la intensitat amb la distància. D'aquesta manera, en 

cada punt de Catalunya, es pot saber la intensitat que probablement es va percebre per causa de 

cadascun dels terratrèmols del catàleg. Amb la consideració dels efectes de tots els sismes es pot 

deduir la intensitat màxima en cada punt. 

Per tenir en compte l'amplificació del moviment sísmic degut als sòls tous, s'ha estudiat la 

geologia de cadascun dels 944 municipis de Catalunya i s'ha realitzat una classificació geotècnica 

de tots ells utilitzant 4 tipologies de sòls. 

Es proposa una classificació geotècnica segons quatre tipus de sòls R, A, B i C, amb una resposta 

particular en front del fenomen sísmic. Aquesta classificació de sòls està associada a la velocitat 

que tenen les ones S en travessar-los. 

 El sòl tipus R correspon a una roca dura. 

 El tipus A correspon a roques compactes. 

 El tipus B a materials semi-compactats. 
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 Per últim, el tipus C correspon a material no cohesionat. 

 

L'efecte de sòl només s'ha considerat als nuclis urbans, ja que la classificació geotècnica s'ha 

realitzat únicament per als nuclis urbans dels municipis. Per a tenir en compte les possibles 

amplificacions produïdes per sòls tous, tipus B i C, i d'acord amb estudis similars realitzats a altres 

llocs, s'ha considerat un augment de la intensitat per a cadascun dels 4 tipus de sòl establerts. 

Les amplificacions proposades als nuclis urbans respecte a la intensitat del mapa de zones 

sísmiques són les següents: 

Tipus R : no s'hi suma cap grau d'intensitat. 

Tipus A : no s'hi suma cap grau d'intensitat. 

Tipus B : se suma 0.5 graus d'intensitat a la intensitat del mapa de zones sísmiques. 

Tipus C : se suma 0.5 graus d'intensitat a la intensitat del mapa de zones sísmiques. 

El mapa de zones sísmiques que resulta de considerar l'efecte del sòl es presenta a continuació: 
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Degut a la sismicitat moderada de la regió, la vulnerabilitat sísmica dels edificis actuals no ha estat 

posada a prova per cap terratrèmol important. Per similitud amb construccions de vulnerabilitat 

coneguda, i a partir del coneixement de les tècniques constructives del país, ha pogut fer-se una 

estimació de la vulnerabilitat sísmica del parc d'edificis existents a Catalunya. 

El resultat d'aquesta classificació ha permès establir la distribució dels edificis de cada municipi en 

classes de vulnerabilitat A, B, C i D (classificació EMS'92). Cada municipi ha estat catalogat de 

vulnerabilitat alta (25 municipis), mitjana (569 municipis) o baixa (347 municipis). 

A partir de la classificació dels edificis en classes de vulnerabilitat, s'ha dut a terme una avaluació 

general dels danys que podrien observar-se a cada municipi de Catalunya, considerant les 

intensitats previstes en el mapa de zones sísmiques i l'efecte del sòl. 

L'avaluació dels danys dels edificis s'ha realitzat a partir de matrius de probabilitat de danys, 

obtingudes a partir de les observacions de terratrèmols recents d'Itàlia. Com a resultat de 

l'avaluació del dany físic, s'obté el nombre d'edificis de cada municipi distribuït segons els 

diferents graus de danys. Com a síntesi dels resultats obtinguts, s'ha fet una classificació dels 

municipis segons la distribució dels diferents graus de dany, amb l'objectiu de presentar una visió 

global del deteriorament per municipis. En aquest ordre, s'han determinat tres grups de municipis 

segons el grau de dany: lleu, moderat i greu. 
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En resum, es consideren com municipis seriosament danyats aquells que tindrien més del 40% 

dels seus edificis amb danys moderats o greus; moderadament danyats els que tindrien de 20% a 

40% dels seus edificis amb dany moderat o greu i lleugerament danyats els que tindrien menys 

del 20% d'aquestes categories. 

A la figura següent es presenta el resultat d'aplicar aquest procediment. En aquest mapa 

s'observa una gran concentració dels municipis seriosament danyats a la part nord de la regió, la 

qual arriba al voltant del 25% dels municipis de Catalunya; el contrari a aquesta situació es 

presenta a la part sud, on es localitzen els danys lleus, observats al major nombre de municipis, 

corresponent a quasi el 50% del total. A la porció central de la regió, al 25% de la resta de 

municipis, es troben els danys moderats. 

Cal assenyalar que el mapa no correspon a l escenari d'un sol possible terratrèmol sino a les 

estimacions fetes pels valors d'intensitat assignats en el mapa de zones sísmiques anterior. També 

s'ha realitzat una valoració dels danys físics a les persones i una estimació econòmica del dany 

físic als edificis d'habitatge. 

 

Aquests resultats s'incorporen en el Pla d'Emergència Sísmica de Catalunya (SISMICAT) que ha 

preparat la Conselleria d'Interior, per tal de determinar quins municipis tenen que realitzar el pla 
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d'emergència municipal en front de terratrèmols. El Pla ha estat homologat per la Comisión 

Nacional de Protección Civil en el mes de juny de 2002. 

 

4.3. Conclusions 
Per tant, a partir de l’estudi Avaluació del risc sísmic a Catalunya de l’Institut Cartogràfic i Geològic 

de Catalunya (ICGC), podem concloure que no és necessari tenir en compte l’efecte sísmic en el 

dimensionament de Port Natural de l’Estany Gras. 
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1. Introducció 
A continuació analitzarem la meteorologia tant, al llarg del territori català com a la zona d'actuació. 

Pel que fa a l'anàlisi global (territori Català), citarem l'apartat 2.3 del Capítol 2 del Pla de Ports de la 

Generalitat de Catalunya 2007-2015, mentre que per a la zona on es troba situat el Port Natural de 

l'Estany Gras hem estudiat el comportament meteorològic a partir de l'estació Meteorològica situada 

a l'Ametlla de Mar, les dades dels quals publiquen anualment el Servei Meteorològic de Catalunya. 
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2. Meteorologia al territori Català (Capítol 2 del Pla de Ports) 

2.1.Introducció 
El territori ocupat per Catalunya es caracteritza per disposar d’una morfologia i climatologia variables 

que li confereixen la possibilitat de desenvolupar activitats diverses dedicades a diferents sectors 

econòmics. Aquest tret diferencial és molt important a l’hora d’entendre la situació socioeconòmica 

del territori i la seva tendència evolutiva. 

En aquest apartat es realitza una descripció del clima del territori català, destacant les característiques 

pròpies del litoral, per mitjà d’un anàlisi dels factors físics que confereixen la climatologia pròpia del 

territori. D’una banda, s’analitza la situació de Catalunya respecte de la resta dels països de la 

Mediterrània i les característiques que la proximitat del mar confereixen al territori. D’altra banda es 

descriuen els factors més rellevants a l’hora de caracteritzar la climatologia, com la temperatura, el 

vent, les precipitacions, la humitat de l’aire i finalment el relleu del litoral. 

 

2.2. El clima atmosfèric 
La localització de Catalunya en la costa occidental de la Península Ibèrica, davant una mar càlida, 

gairebé interior, com la Mediterrània, li confereix uns matisos climàtics particulars respecte les 

característiques generals del clima mediterrani. La distància a la mar és un factor geogràfic que 

condiciona molt el clima dels pobles de la Catalunya costanera. A més, sovint es veu afectada per la 

massa d’aire fred centreuropeu, de caràcter anticiclònic, el que comporta temperatures baixes i 

estabilitat atmosfèrica. 

La temperatura de l’aigua de la mar varia més lentament que la de la terra al llarg de l’any i és per 

aquesta raó que la mar funciona com un regulador tèrmic, impedint els contrastos tèrmics acusats. 

Cal destacar que a les comarques litorals les glaçades són molt escasses, els estius són més frescos i 

l’amplitud tèrmica (diferència entre temperatura màxima i mínima) anual és menor que a les 

comarques interiors. 

D’altra banda, l’altitud i orientació dels accidents orogràfics, entre d’altres factors, expliquen la 

varietat climàtica en un territori relativament petit com és el de Catalunya, fet evidenciat per la 

disparitat dels valors dels elements meteorològics o climàtics. 

Aquest és el cas de la barrera orogràfica del Sistema Litoral Català, que impedeix que l’aire marí 

progressi cap a les comarques de l’interior i es presenten grans oscil·lacions tèrmiques diàries i anuals 

i una gran sequedat. Per exemple, l’hivern és una estació relativament seca i, fins i tot, la més seca en 

alguns sectors, degut al fet que les pertorbacions procedents de l’Atlàntic arriben molt desgastades. 

El clima predominant a la franja litoral és el clima mediterrani costaner que es caracteritza per ser en 

relació a la humitat semiàrid o subhumit, amb temperatures suaus, que són més altes que en el sector 

humit i per mitjanes hivernals força més elevades, encara que no arriben a baixar dels 10 ºC. 
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Les precipitacions són bastant baixes, i l’eixut estiuenc és molt acusat, perquè pot durar més de dos 

mesos sense que, en aquesta època, caigui ni una gota d’aigua; en canvi les pluges de tardor són 

abundoses: assoleixen el 40 % de les precipitacions anuals. 

Les masses d’aire són un factor climàtic que pot explicar les característiques del clima o 

l’esdeveniment dels fenòmens meteorològics que configuren el temps. Les característiques de les 

masses d’aire que arriben a Catalunya depenen del lloc d’origen i del seu recorregut. Les masses 

predominants al litoral català són la mediterrània, la tropical marítima i la polar marítima. 

La massa d’aire mediterrània s’origina quan l’aire s’estanca uns dies seguits sobre la conca 

mediterrània, i dóna lloc a un temps calmat i una mica humit. La massa d’aire polar marítima és fresca 

o freda i humida i procedeix de l’Atlàntic nord, i la massa d’aire tropical marítima és càlida i humida i 

procedeix de latituds atlàntiques més baixes. 

La massa tropical continental arriba a l’estiu al territori, i produeix una onada de calor, amb aire 

saharià, sec, molt càlid i carregat de pols en suspensió, que dóna lloc a un ambient sufocant, fins i tot 

a les costes. Les masses polar i àrtica continental són causants a l’hivern de les onades de fred, amb 

aire sec i molt fred, que provoquen glaçades fins i tot vora la mar. 

 

Figura 1: Climes de Catalunya (índex d'humitat de Thornthwaite) 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 4: Meteorologia 

 

156 
 

2.3. El vent 
El vent, o aire en moviment, és el resultat de les diferències de pressió atmosfèrica i té un paper 

important en la distribució de les temperatures i de les precipitacions. Es poden deduir els fluxos 

generals de les corrents dels vent però és difícil quantificar el vent i predir la direcció que realment 

afecta a una zona determinada, ja que depèn de diversos factors, sobretot de les particularitats 

topogràfiques, disposició de les valls, cobertura vegetal i construccions humanes, etc. Tots aquests 

factors influeixen en la direcció i la velocitat del vent. 

Les brises que es produeixen al litoral són vents locals, que es deuen a l’escalfament diferencial de 

dues superfícies, mar i terra, que alhora escalfen diferencialment dues masses d’aire. 

Figura 2: Rosa dels vents. 

 

Font: Pla de Ports de Catalunya 2007-2015. 

A la Figura 2 es presenta una rosa de vents on s’indica el nom que rep el vent provinent de cada 

direcció. Dos dels vents més característics al total del territori català són la tramuntana i el mestral, 

tant per la seva freqüència com per la seva intensitat. 

La tramuntana és un vent fort, sec i fred que arriba a la plana empordanesa de direcció nord-

nordoest, bufa amb molta intensitat, sobretot als mesos freds, de novembre a març. Al Cap de Creus 

aquest és un vent molt freqüent a l’igual que al coll de Frare, en la carretera de Llançà a Portbou, 

considerat com el lloc més ventós de tota Catalunya. 

El mestral es canalitza pels Pirineus Occidentals i la vall de l’Ebre. Al tram de litoral comprès entre el 

cap de Salou i el delta de l’Ebre és el vent predominant. El ponent és un vent que arriba força eixut a 

les costes catalanes després de travessar la Península Ibèrica. Està generalment associat a profundes 

depressions ubicades al nord d’Europa. És per tant un vent geostròfic i sec. 

El garbí és un vent d’origen tèrmic, que origina les marinades de la costa central i sud i que es reforça 

amb les entrades del fronts Atlàntics. És molt regular i constant i desapareix als vespres per donar pas 

a les contramarinades. 
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El Migjorn, Xaloc i Llevant són uns vents força humits que estan associats normalment a fronts càlids. 

La situació sinòptica que els genera és una depressió al Nord d’Àfrica sumada a un anticicló al Nord 

d’Europa. 

El Gregal, amb marcada component nord, es dóna en situació de tramuntanes i en aquest cas és sec i 

fort. Si presenta component est les seves característiques són similars a les descrites per al Llevant. 
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2.4. La temperatura 
Per establir les característiques climàtiques d’un territori són imprescindibles especialment les dades 

de temperatura. L’estudi de les característiques tèrmiques d’un territori comprèn diferents 

paràmetres com la temperatura mitjana anual, les temperatures mitjanes mensuals o les 

temperatures extremes absolutes. A Catalunya es poden distingir, a grans trets, quatre sectors 

compresos entre isotermes de valor diferent. A la franja litoral tenim la isoterma 16º C, que diferencia 

una estreta franja litoral, al nord talla només els sortints més destacats de la Costa Brava fins al 

Barcelonès, on degut a la modificació tèrmica de les aglomeracions urbanes apareix ja de forma 

continuada i s’amplia al sud pel curs final de l’Ebre, i la isoterma 14ºC, que comprèn part del litoral, les 

zones baixes prelitorals i les més occidentals de la Depressió Central, progressant per la vall de l’Ebre. 

És també interessant l’estudi de les temperatures mitjanes mensuals, sobretot la del mes més fred, 

gener, i la del mes més càlid, agost. Les diferències entre els observatoris del litoral i els de l’interior 

són més elevades pel gener que per l’agost. 

Segons la temperatura mitjana del mes de gener al litoral diferenciem dos sectors: la isoterma 10ºC i 

valors superiors només es donen al Delta de l’Ebre i els seus voltants, i la isoterma 6ºC (que s’escull 

sovint com a llindar per sobre del qual no es dóna un veritable hivern climàtic) que s’ assoleix o es 

supera a la franja litoral i a la Depressió Pre-litoral (Figura 3). 

Figura 3: Temperatures mitjanes del mes de gener (ºC). 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
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Respecte a les màximes temperatures mitjanes, a l’agost, la isoterma 24ºC es presenta de manera 

discontínua a la costa central de Catalunya i continuadament a partir del litoral tarragoní meridional 

cap al sud (Figura 4). 

Figura 4: Temperatures mitjanes del mes d'agost (ºC). 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 

El coneixement de les temperatures extremes absolutes i de la seva concurrència és interessant per 

l’agroclimatologia. Les temperatures mínimes absolutes, que s’han donat al gener o bé al febrer, han 

arribat a valors negatius en gairebé tot el territori, d’entre –5ºC i –10ºC al litoral. Les temperatures 

màximes absolutes, que s’han donat al juliol o a l’agost, han excedit els 40ºC algun cop a diferents 

sectors del pre-litoral. 

El paràmetre que ajuda a avaluar la disparitat dels valors de les mitjanes és l’amplitud tèrmica anual, 

mensual, diària o absoluta. L’amplitud tèrmica mitjana anual oscil·la entre 14ºC i 15ºC al litoral. 

L’amplitud tèrmica entre les temperatures mitjanes de les màximes i de les mínimes sol ser més gran 

a l’estiu que a l’hivern. Les amplitud tèrmiques absolutes superen els 40ºC pràcticament a tot el 

territori. 
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2.5. La precipitació 
Les dades de la quantitat mitjana anual i mensual de precipitació recollides en un lloc determinat, no 

poden faltar en una anàlisi climàtica. L’observació d’un mapa de precipitacions mitjanes anuals posa 

en evidència certa relació entre el relleu i la quantitat de pluja caiguda. La configuració orogràfica de 

Catalunya es tradueix en una alta variabilitat de valors, des de quantitats superiors als 1.200 mm i fins 

i tot als 1.400 mm a les àrees d’alta muntanya, fins al voltant de 300 mm a les planes més occidentals. 

La isoieta dels 700 mm és utilitzada com a marca de referència per separar la Catalunya humida de la 

seca. 

La costa catalana, amb valors inferiors als 700 mm, es situa dins la Catalunya seca, tot i que aquestes 

zones més pròximes a la costa són més plujoses que les interiors, perquè a prop de la costa hi ha 

alineacions muntanyoses que solen retenir l’aire humit procedent de la Mediterrània impedint que les 

precipitacions arribin a l’interior. 

El règim pluviomètric estacional és la distribució de les pluges prenent com a referència temporal les 

estacions de l’any, pot complementar-se amb les dades de precipitació mitjana mensual. 

Aquest estudi és interessant especialment per a la biogeografia i per a l’agricultura, ja que indica les 

possibilitats hídriques directes al llarg de l’any. 

La diversitat geogràfica del territori de Catalunya explica la seva gran varietat de règims pluviomètrics, 

a la franja litoral l’estació més plujosa és la tardor, centrada especialment en els mesos de setembre i, 

sobretot, d’octubre, situació relacionada amb la ciclogènesi mediterrània. 

Figura 5: Precipitacions totals mitjanes de Catalunya (mm). 

 

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 4: Meteorologia 

 

161 
 

Els mínims de pluja estival al litoral català acostumen a produir-se al mes de juliol i són semblants a les 

mitjanes del gener o febrer; cal dir, però que el percentatge de precipitació estival és força estimable 

entre el litoral barceloní i el tarragoní, malgrat que disminueix de nord a sud. 

Aquesta variabilitat pluviomètrica s’expressa sovint amb el coeficient de variació, expressant el 

percentatge, i que augmenta territorialment de nord a sud i de l’interior cap al litoral. En alguns 

indrets del litoral tarragoní els valors del coeficient de variació superen el 35 %. 

Cal dir que als sectors litorals també s’observa una gran variabilitat pluviomètrica, ja que s’obtenen 

sovint quantitats de pluja molt dispars. És freqüent que en un any sec tot just s’arribi a la meitat de la 

mitjana anual, amb la conseqüent repercussió negativa per a les reserves hídriques i per a 

l’agricultura; l’observatori de Barcelona enregistrà 1.006,5 mm anuals l’any 1951, mentre que el 1877 

només va recollir 272 mm. La irregularitat de les precipitacions és una altra peculiaritat d’aquest 

element, ja queno tots els dies de precipitació registren una quantitat semblant. Si bé en la majoria de 

dies amb precipitació les quantitats són petites, cal tenir en compte que en bona part del territori el 

10 % dels dies amb quantitats més elevades aporta un 70-75 %. 

Finalment és interessant l’estudi de la intensitat, que s’entén com el quocient entre la quantitat de 

precipitació i l’interval de temps en què s’ha produït, malgrat que és un paràmetre que no queda 

recollit en la majoria d’observatoris. Cal indicar que les precipitacions de major intensitat presenten 

una gran irregularitat espacial i temporal durant els episodis en què es produeixen; normalment es 

tracta de precipitacions localitzades, de manera que a pocs quilòmetres del sector afectat pot donar-

se el cas que amb prou feines s’apreciï precipitació, fet que ha quedat freqüentment patent a la ciutat 

de Barcelona, on es poden produir diferències notables entre els barris, i també en zones del litoral 

com al Maresme, on en més d’una ocasió s’ha produït una rierada a causa de la pluja torrencial en la 

capçalera de la conca. 
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2.6. La humitat de l'aire 
Es considera la humitat com la concentració de vapor d’aigua a l’atmosfera, origen de la nuvolositat i 

de la pluja, neu, boira, rosada, gebre, etc. El paràmetre de mesura que es fa servir és la humitat 

relativa, que acostuma a presentar els màxims valors diaris a l’alba i els mínims a primera hora de la 

tarda, quan la temperatura és més elevada; anualment, els valors més elevats es concentren a l’hivern 

i els més baixos a l’estiu, a excepció d’alguns punts del litoral, on l’elevada humitat estival provoca una 

forta sensació de xafogor. 

En termes generals, els valors mitjans anuals d’humitat relativa més freqüents es troben entre el 65 % 

i el 75 %, segons dades de l’Institut Nacional de Meteorologia. 

Un dels fenòmens que es poden donar sovint al litoral és la gota freda, és una bombolla d’aire fred en 

les capes altes de l’atmosfera envoltada per una massa d’aire més càlid. La diferència de temperatura 

entre les dues masses d’aire produeix pertorbacions amb importants repercussions pluviomètriques. 

A Catalunya aquest fenomen sobretot es dóna al litoral i a la tardor, moment en què la temperatura 

del mar encara és molt càlida, i provoca precipitacions excepcionals de forta intensitat horària. 
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3. Meteorologia al terme municipal de l'Ametlla de Mar 

3.1. Introducció 
A continuació analitzem a partir de les dades mesurades per l'estació meteorològica de l'Ametlla de 

Mar, situada a 10 metres del nivell del mar, el comportament meteorològic del terme municipal de 

l'Ametlla de Mar (zona on es troba situat el Port Natural de l'Estany Gras). 

 

3.2. El clima atmosfèric 
El Port Natural de l'Estany Gras està situat al terme municipal de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Com 
podem veure a la Figura 1, aquesta zona està formada per un clima amb humitat semiàrid i per tant, 
es caracteritza per temperatures suaus, per mitjanes hivernals força elevades, estius frescos, glaçades 
escasses i per una amplitud tèrmica baixa (Figura 6). 

Figura 6: Amplitud tèrmica. Mitjana mensual. 

 

Font pròpia. 
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3.3. El vent 
El terme municipal de l'Ametlla de Mar es caracteritza per una predominança dels vents de NW 

(Mestral) i del SE (Xaloc). En particular, el vent de Xaloc predomina als mesos amb menys inestabilitats 

meteorològiques, com són el Maig, Juny, Juliol i Agost, mentre que el Mestral predomina la resta de 

l'any. 

La Figura 7, Figura 8 i Figura 9 mostren el patró de la velocitat dels vents d'un any típic. 

Figura 7: Velocitat mitjana del vent mensual. 

 

Font pròpia. 

Figura 8: Ratxa màxima absoluta del vent mitjana mensual.  

 

Font pròpia. 
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Figura 9: Mitjana mensual de la ratxa màxima diària de vent 

 

Font pròpia. 

 

3.4. La temperatura 
El comportament de la temperatura a l'Ametlla de Mar està caracteritzat a la Figura 10, Figura 11, 
Figura 12. 

Figura 10: Temperatura mitja mensual. 

 

Font pròpia. 
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Figura 11: Temperatura mitja, màxima mitjana i mínima mitjana mensual. 

 

Font pròpia. 

Figura 12: Temperatura mitja estacional.

 

Font pròpia. 
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3.5. La Precipitació 
Pel que fa la precipitació mitjana mensual es recull a la Figura 13. Finalment, cal destacar que la 

duració mitja del període sec és de 2 mesos i mig, compresos entre mitjans de juny i finals d'agost. 

Aquest comportament també es pot apreciar a la Figura 14, observant que es tracta dels mesos més 

secs. 

Figura 13: Precipitació mitjana mensual. 

 

Font pròpia. 

Figura 14: Dies de precipitació mitjana mensual. 

 

Font: meteoblue. 
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3.6. La humitat de l'aire 
Finalment, pel que fa a la humitat relativa a l'Ametlla de Mar, podem apreciar els seus valors mitjos 

així com els seus valors màxims i mínims mensuals a la Figura 15. 

Figura 15: Humitat relativa. 

 

Font pròpia. 
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1. Introducció 
L'objectiu d'aquest apartat és caracteritzar les condicions d'onatge presents a les aigües litorals del 

Baix Ebre, zona d'actuació d'aquest projecte, per tal d'estudiar i dissenyar les actuacions necessàries 

que permetin el correcte funcionament del Port Natural de l'Estany Gras. 

Aquesta caracterització es realitza a través de l’anàlisi de registres d’onatge amb dades d’alçada, 

període d’oscil·lació i direcció de propagació de les onades. A partir d’aquestes, obtenim dos tipus de 

descriptors del clima marítim per a la zona d'estudi: 

 Règim mig de l'onatge: Caracteritza les condiciones mitjanes de l'onatge i permet conèixer la 

freqüència de presentació de diferents nivells d'onatge en un any mig. 

 Règim extremal: Proporciona la probabilitat d'ocurrència de temporals mitjançant els 

períodes de retorn. 

2. Font de dades 
Les dades utilitzades per caracteritzar el clima marítim provenen de la xarxa de nodes WANA de 

Puertos del Estado, concretament del punt WANA 2095130, situat al Sud-Est de l'Ametlla de Mar 

(Figura 1). Aquest punt presenta les següents dades des del 1996: 

- Onatge 

o Altura significativa espectral 

o Període de pic espectral 

o Període mig espectral (moments 0 y 2) 

o Direcció mitja de procedència de l'onatge 

o Altura i direcció de mar de vent 

o Altura, període mig i direcció de mar de fons 

- Vent 

o Velocitat mitja 

o Direcció mitja de procedència del vent 

El conjunt de dades WANA està format per series temporals de paràmetres de vent i onatge 

procedents d'un modelatge numèric. Són per tant dades simulades i no procedeixen de mesures 

directes de la naturalesa. 

Les series WANA procedeixen del sistema de predicció del estat de mar que Puertos del Estada ha 

desenvolupat juntament amb l'Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET). No obstant, les dades 

WANA no són dades de predicció sinó dades de diagnòstic o anàlisis.  
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Figura 1: Punt WANA 2095130 

    

Font: Puertos del Estado 

 

3. Règim mitjà d'onatge 
Podem definir el Règim mitjà d'una sèrie temporal com el conjunt d'estats d'onatge que més 

probablement es poden trobar. 

Descrivim el règim mitjà a partir d'una distribució teòrica, concretament utilitzem la distribució 

Weibull: 

               
   

 
 
 

  ( 1) 

On A, B i C són els paràmetres de centrat, escala i forma, respectivament. 

És a dir, el règim mitjà d'onatge està caracteritzat per una funció de distribució estadística que 

defineix el percentatge de temps que, en un any mig, les diferents altures d'ona no són excedides. 

El règim mitjà està directament relacionat amb el que denominem condicions mitjanes d'operativitat. 

És a dir, caracteritza el comportament probabilístic del règim d'onatge en el que de mitjana es 

desenvoluparan les diferents activitats nàutiques. 

A partir de les altures d'ona compreses en els percentils 0.1 i 0.995 obtingudes en el punt WANA 

2095130, calculem els paràmetres A, B i C per als períodes següents, obtenint els següents resultats: 
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Taula 1: Coeficients A, B i C de la distribució de Weibull i coeficient de determinació r
2
. 

Coeficient Anual 
Estacional 

Desembre - Febrer Març - Maig Juny - Agost Setembre - Novembre 

A 0.4662 0.4161 0.3964 0.2382 0.3570 

B 0.1131 0.4161 0.2911 0.2272 0.3116 

C 0.8340 1.1256 1.0155 0.7933 1.0556 

r^2 0.9676 0.9815 0.9879 0.9338 0.9887 

Font: Elaboració pròpia 

 

A partir de la Taula 1, definim el nivell mitjà del mar per als següents períodes: 

 Anual:               
       

     
 
     

  

 Estacional 

o Desembre - Febrer:               
       

     
 
     

  

o Març - Maig:               
       

     
 
     

  

o Juny - Agost:               
       

     
 
     

  

o Setembre - Novembre:               
       

     
 
     

  

A continuació presentem el règim mitjà a partir de diferents criteris d'agrupació de dades. En primer 

lloc es presenta el règim mitjà sobre la totalitat dels anys complets registrats, seguidament es 

presenten els règims mitjans estimats sobre les dades agrupades per estacions climàtiques i, 

finalment, sobre les dades agrupades per direccions. 
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3.1. Taules Hs-Tp anual 
Distribució conjunta del període de pic i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130 

Període: Anual       Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

      

 

Taula 2: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Hs (m) 
Tp (s) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ≥15 Total 

 0.5  3.075 17.544 26.619 11.895 7.704 3.316 2.416 0.754 0.383 0.122 0.034 
 

0.003 
 

73.866 
1.0  0.002 1.201 5.699 2.345 2.634 1.998 2.330 0.850 0.529 0.223 0.062 

 
0.002 

 
17.874 

1.5  
 

0.029 1.862 0.742 0.582 0.553 0.783 0.361 0.265 0.127 0.053 0.010 0.017 
 

5.386 
2.0  

  
0.089 0.857 0.129 0.184 0.263 0.151 0.132 0.094 0.031 0.009 0.005 

 
1.945 

2.5  
  

0.002 0.256 0.024 0.034 0.163 0.089 0.058 0.040 0.012 
 

0.003 0.002 0.684 
3.0  

   
0.017 0.022 0.002 0.055 0.043 0.019 0.014 0.002 

 
0.003 

 
0.177 

3.5  
    

0.002 
 

0.010 0.012 0.002 0.003 
  

0.007 
 

0.036 
4.0  

      
0.005 0.003 

 
0.002 

  
0.002 

 
0.012 

4.5  
      

0.002 0.009 
    

0.002 
 

0.012 
5.0  

       
0.003 

      
0.003 

6.0  
             

0.002 0.002 
6.5  

            
0.002 

 
0.002 

≥7.0  
            

0.002 
 

0.002 

Total  3.077 18.774 34.271 16.113 11.097 6.087 6.027 2.276 1.388 0.625 0.194 0.019 0.048 0.003 100 % 
Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 
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3.2. Taules Hs-Tp Estacional 
Distribució conjunta del període de pic i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130 

Període: Desembre-Febrer      Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

      

 

Taula 3: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Hs (m) 
Tp (s) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ≥14 Total 

  0.5  4.444 16.896 13.128 7.910 7.151 3.488 3.403 1.153 0.752 0.246 0.084 
 

0.007 58.663 

1  
 

1.617 9.900 2.173 2.721 2.531 3.516 1.455 1.076 0.555 0.148 
 

0.007 25.700 

1.5  
 

0.028 4.085 1.652 0.717 0.879 1.146 0.647 0.591 0.239 0.063 
 

0.042 10.090 

2  
  

0.204 2.229 0.211 0.295 0.352 0.169 0.190 0.148 0.070 0.028 0.021 3.916 

2.5  
  

0.007 0.640 0.063 0.049 0.260 0.091 0.063 0.113 0.014 
 

0.007 1.308 

3  
   

0.049 0.077 0.007 0.028 0.021 0.028 0.028 
   

0.239 

3.5  
    

0.007 
 

0.021 
  

0.014 
   

0.042 

4  
      

0.014 
  

0.007 
   

0.021 

4.5  
      

0.007 0.007 
     

0.014 

≥5  
       

0.007 
     

0.007 

Total  4.444 18.542 27.324 14.653 10.948 7.249 8.747 3.551 2.700 1.350 0.380 0.028 0.084 100 % 

Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 
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Distribució conjunta del període de pic i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130 

Període: Març-Maig      Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

          

 

Taula 4: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Hs (m) 
Tp (s) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ≥14 
 

Total 

 0.5 2.5111 15.0867 25.3106 12.8878 8.3306 3.9593 2.7702 0.6112 0.3056 0.1860 0.0531 0.0066 
 

72.0189 

1 
 

1.1891 5.1418 2.5311 3.0824 2.4646 3.0492 0.8968 0.3388 0.1794 0.0531 
  

18.9265 

1.5 
 

0.0664 1.7604 0.6776 0.7905 0.7839 0.8902 0.4119 0.1860 0.1262 0.0465 0.0266 
 

5.7663 

2 
  

0.1129 0.6112 0.1927 0.2126 0.3255 0.1661 0.1860 0.1594 0.0199 
  

1.9863 

2.5 
   

0.2857 0.0332 0.0731 0.2059 0.1794 0.1129 
 

0.0066 
  

0.8968 

3 
   

0.0199 0.0133 
 

0.1395 0.1129 
     

0.2857 

3.5 
      

0.0199 0.0399 0.0066 
    

0.0664 

4 
      

0.0066 0.0133 
     

0.0199 

4.5 
       

0.0266 
     

0.0266 

≥5 
       

0.0066 
     

0.0066 

Total 2.5111 16.3423 32.3258 17.0132 12.4427 7.4935 7.4072 2.4646 1.1360 0.6510 0.1794 0.0332 
 

100 % 

Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 
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Distribució conjunta del període de pic i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130 

Període: Juny-Agost      Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

      

 

Taula 5: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Hs (m) 
Tp (s) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ≥11 
 

Total 

 0.5  2.113 20.872 43.077 14.123 6.332 2.192 1.136 0.310 0.099 0.007 
 

90.261 

1  0.007 0.759 2.753 1.935 1.519 0.905 0.555 0.238 0.132 
  

8.802 

1.5  
 

0.013 0.337 0.172 0.152 0.066 0.046 0.020 
   

0.806 

2  
   

0.066 0.026 0.026 
 

0.007 
   

0.125 

≥2.5  
     

0.007 
     

0.007 

Total  2.120 21.644 46.167 16.296 8.029 3.196 1.737 0.574 0.231 0.007 
 

100 % 

Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 
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Distribució conjunta del període de pic i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130 

Període: Setembre - Novembre     Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

      

 

Taula 6: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Hs (m) 
Tp (s) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ≥15 
 

Total 

 0.5  3.336 17.241 23.885 12.476 9.096 3.670 2.415 0.986 0.399 0.051 
     

73.555 

1  
 

1.269 5.208 2.771 3.278 2.140 2.270 0.849 0.609 0.174 0.051 
    

18.619 

1.5  
 

0.007 1.356 0.500 0.689 0.500 1.102 0.384 0.305 0.152 0.109 0.044 
   

5.150 

2  
  

0.044 0.580 0.087 0.210 0.392 0.276 0.160 0.073 0.036 0.007 
   

1.864 

2.5  
   

0.109 
 

0.007 0.196 0.087 0.058 0.051 0.029 
 

0.007 0.007 
 

0.551 

3  
      

0.051 0.036 0.051 0.029 0.007 
 

0.015 
  

0.189 

3.5  
       

0.007 
    

0.029 
  

0.036 

4  
            

0.007 
  

0.007 

4.5  
            

0.007 
  

0.007 

6  
             

0.007 
 

0.007 

6.5  
            

0.007 
  

0.007 

≥7  
            

0.007 
  

0.007 

Total  3.336 18.517 30.492 16.436 13.150 6.528 6.426 2.626 1.581 0.529 0.232 0.051 0.080 0.015 
 

100 % 

Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Fr
eq

ü
èn

ci
a 

%
 

Tp (s) 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Fr
eq

ü
èn

ci
a 

%
 

Altura significativa (m) 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 5: Clima marítim 

 

180 
 

3.3. Roses d'onatge anual 
Rosa d'altura significativa 

Lloc: WANA_2095130       Període: Anual 

Criteri de direccions: Procedència     Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

 
Font: Puertos del Estado 
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3.4 Roses d'onatge estacional 
Rosa d'altura significativa 

Lloc: WANA_2095130       Període: Desembre - Febrer 

Criteri de direccions: Procedència     Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

 

Font: Puertos del Estado  
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3.5. Taules Hs - Direcció anual 
Distribució conjunta de direcció i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130       Període: Anual 

Criteri de direccions: Procedència     Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

 

 

Taula 7: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Direcció 
Hs (m) 

 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 6.5 ≥7 
 

Total 

N 2.347 0.804 0.258 0.100 0.002 
         

3.510 

NNE 1.354 0.548 0.161 0.041 0.005 0.002 0.003 
       

2.115 

NE 1.531 0.478 0.112 0.052 0.015 
         

2.187 

ENE 2.818 1.211 0.356 0.112 0.040 0.015 0.003 0.002 
      

4.556 

E 12.292 4.633 1.347 0.543 0.266 0.103 0.027 0.010 0.012 0.003 0.002 0.002 0.002 
 

19.243 

ESE 8.703 1.139 0.141 0.045 0.027 0.002 
        

10.057 

SE 6.973 0.534 0.079 0.010 0.003 
         

7.600 

SSE 9.203 0.536 0.086 0.017 0.002 
         

9.844 

S 16.556 2.125 0.503 0.124 0.050 0.015 
        

19.374 

SSW 2.070 0.488 0.101 0.015 
          

2.675 

SW 0.916 0.295 0.052 0.012 
          

1.275 

WSW 0.816 0.216 0.048 0.009 
          

1.089 

W 1.599 0.464 0.108 0.021 
          

2.192 

WNW 1.653 0.866 0.227 0.091 0.007 
         

2.843 

NW 2.649 2.151 1.295 0.634 0.222 0.038 0.002 
       

6.991 

NNW 2.385 1.385 0.512 0.120 0.045 0.002 
        

4.448 

%Total 73.866 17.874 5.386 1.945 0.684 0.177 0.036 0.012 0.012 0.003 0.002 0.002 0.002 
 

100 % 

Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 

 
  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 

Fr
eq

ü
èn

ci
a 

%
 

Altura significativa (m) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

N
 

N
N

E 
N

E 
EN

E E 
ES

E SE
 

SS
E S 

SS
W

 
SW

 
W

SW
 

W
 

W
N

W
 

N
W

 
N

N
W

 

Fr
eq

ü
èn

ci
a 

%
 

Direcció de Procedència 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 5: Clima marítim 

 

183 
 

3.6. Taules Hs - Direcció estacional 
Distribució conjunta de direcció i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130       Període: Desembre-Febrer 

Criteri de direccions: Procedència     Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

  

 

Taula 8: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Direcció 
Hs (m) 

 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 ≥5 
 

Total general 

             
N 3.0868 1.4203 0.6469 0.3164 

       
5.4704 

NNE 1.7438 1.0406 0.3938 0.0492 0.0141 0.0070 0.0070 
    

3.2555 

NE 2.1094 0.8649 0.2672 0.0844 0.0281 
      

3.3540 

ENE 4.0149 2.2782 0.6188 0.2742 0.1125 0.0141 
     

7.3126 

E 9.1478 5.1399 1.7860 0.5203 0.3094 0.0773 0.0281 0.0211 0.0141 0.0070 
 

17.0510 

ESE 3.0868 0.8086 0.0984 0.0633 0.0352 
      

4.0923 

SE 2.3766 0.4641 0.1055 0.0281 0.0141 
      

2.9883 

SSE 2.9532 0.4641 0.0844 0.0352 
       

3.5368 

S 11.2713 2.3203 0.8719 0.2883 0.0984 0.0141 
     

14.8643 

SSW 2.5594 0.6539 0.1898 0.0352 
       

3.4383 

SW 1.2586 0.4078 0.0984 0.0281 
       

1.7930 

WSW 1.2164 0.3586 0.0914 0.0281 
       

1.6946 

W 2.8547 0.8930 0.1406 0.0352 
       

3.9235 

WNW 3.1430 1.7438 0.5484 0.1969 0.0141 
      

5.6462 

NW 4.2188 4.2048 2.9954 1.5891 0.4992 0.1195 0.0070 
    

13.6338 

NNW 3.6212 2.6368 1.1531 0.3445 0.1828 0.0070 
     

7.9454 

Total 58.663 25.700 10.090 3.916 1.308 0.239 0.042 0.021 0.014 0.007 
 

100 % 

Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 
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Distribució conjunta de direcció i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130       Període: Març - Maig 

Criteri de direccions: Procedència     Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

 

 

Taula 9: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Direcció     
Hs (m) 

       
 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 ≥5 

 
Total general 

             
N 1.807 0.651 0.106 0.020 0.007 

      
2.591 

NNE 0.923 0.292 0.060 0.040 0.007 
      

1.322 

NE 1.050 0.306 0.100 0.066 0.020 
      

1.541 

ENE 1.767 0.850 0.246 0.060 
 

0.020 
     

2.943 

E 11.838 5.527 1.986 0.990 0.538 0.233 0.066 0.020 0.027 0.007 
 

21.232 

ESE 8.410 1.362 0.259 0.066 0.027 
      

10.124 

SE 6.145 0.731 0.126 0.007 
       

7.009 

SSE 8.789 0.644 0.073 
        

9.506 

S 19.597 2.850 0.565 0.027 
       

23.039 

SSW 2.431 0.711 0.066 
        

3.209 

SW 1.083 0.492 0.007 0.007 
       

1.588 

WSW 0.890 0.213 0.033 0.007 
       

1.143 

W 1.721 0.399 0.173 0.027 
       

2.318 

WNW 1.342 0.870 0.199 0.086 0.013 
      

2.511 

NW 2.365 2.020 1.309 0.545 0.286 0.033 
     

6.557 

NNW 1.860 1.010 0.458 0.040 
       

3.368 

Total  72.019 18.926 5.766 1.986 0.897 0.286 0.066 0.020 0.027 0.007 
 

100.000 

Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 
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Distribució conjunta de direcció i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130       Període: Juny - Agost 

Criteri de direccions: Procedència     Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

 

 

Taula 10: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Direcció 
Hs (m) 

 0.5 1 1.5 2 ≥2.5 
 

Total 

        
N 1.585 0.343 0.013 

   
1.941 

NNE 1.063 0.152 0.007 0.007 
  

1.228 

NE 1.096 0.158 0.013 
   

1.268 

ENE 2.199 0.343 0.026 0.013 
  

2.582 

E 13.866 2.654 0.224 0.040 0.007 
 

16.791 

ESE 15.497 1.195 0.046 
   

16.738 

SE 12.519 0.416 0.026 
   

12.961 

SSE 17.762 0.489 
    

18.250 

S 19.492 1.103 0.026 
   

20.621 

SSW 0.964 0.251 
    

1.215 

SW 0.330 0.079 0.007 
   

0.416 

WSW 0.271 0.046 0.007 
   

0.324 

W 0.429 0.092 0.033 
   

0.555 

WNW 0.482 0.198 0.026 
   

0.707 

NW 1.327 0.766 0.271 0.059 
  

2.423 

NNW 1.380 0.515 0.079 0.007 
  

1.981 

Total 90.261 8.802 0.806 0.125 0.007 
 

100.000 

Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 
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Distribució conjunta de direcció i altura significativa 

Lloc: WANA_2095130       Període: Setembre - Novembre 

Criteri de direccions: Procedència     Sèrie analitzada: Gener 1996 - Octubre 2013 

 

 

 

Taula 11: Període de Pic (Tp) - Altura Significativa (Hs) en % 

Direcció 
Hs (m) 

 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 6 6.5 ≥7 
 

Total 

N 3.010 0.841 0.290 0.073 
         

4.214 

NNE 1.741 0.754 0.203 0.073 
  

0.007 
      

2.778 

NE 1.937 0.617 0.073 0.058 0.015 
        

2.698 

ENE 3.409 1.458 0.566 0.109 0.051 0.029 0.015 0.007 
     

5.643 

E 14.303 5.309 1.429 0.631 0.210 0.102 0.015 
 

0.007 0.007 0.007 0.007 
 

22.028 

ESE 7.355 1.175 0.160 0.051 0.051 0.007 
       

8.798 

SE 6.528 0.522 0.058 0.007 
         

7.115 

SSE 6.702 0.544 0.196 0.036 0.007 
        

7.485 

S 15.464 2.256 0.580 0.196 0.109 0.051 
       

18.655 

SSW 2.386 0.334 0.160 0.029 
         

2.909 

SW 1.023 0.203 0.102 0.015 
         

1.342 

WSW 0.921 0.261 0.065 
          

1.248 

W 1.458 0.500 0.087 0.022 
         

2.067 

WNW 1.741 0.689 0.145 0.087 
         

2.662 

NW 2.792 1.697 0.653 0.377 0.109 
        

5.628 

NNW 2.785 1.458 0.384 0.102 
         

4.729 

Total 73.555 18.619 5.150 1.864 0.551 0.189 0.036 0.007 0.007 0.007 
 

0.007 
 

100.000 

Font: Elaboració pròpia a de la sèrie temporal del Punt WANA 2095130 
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3.7. Duració mitja d'excedència de Hs 
 

 Anual 

 

 

 Estacional 

o Desembre - Febrer 
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o Març - Maig 

 

 

o Juny - Agost 
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o Setembre - Novembre 
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4. Règim extremal 
La seguretat d'una instal·lació a la costa està condicionada per l'acció de l'onatge en situacions de 

temporal. És a dir, en situacions on l'altura d'ona assoleix una intensitat poc freqüent. 

Per tant, a l'hora de dissenyar una instal·lació a la costa, és necessari estimar la freqüència o 

probabilitat amb la que es presenten temporals que superen una determinada 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 d'una certa altura de risc. 

Per al seu càlcul, podem utilitzarem el mètode dels màxims anuals o el mètode de POT (Peak Over 

Treshold). No obstant, el primer requereix de series històriques d'onatge de més de vint anys (en el 

nostre cas només disposem de divuit anys) i, per altre banda, el segon mètode aprofita millor tota la 

informació disponible, permetent fer estimacions més exactes. Per tant, en el nostre cas utilitzarem el 

mètode de POT. 

 

4.1 Mètode de POT 
En primer lloc definim temporal com aquella situació en que l'altura d'ona supera un cert llindar i, 

seguint la normativa ROM 0.3-91 el definim per la situació geogràfica (Figura 2). Concretament, el 

punt WANA 2095130 li correspon        m. 

A més, considerarem tan sols les altures d'ones        m que corresponguin a episodis diferents. En 

el nostre cas, no considerarem un temps mínim perquè transcorri entre l'aparició de dos temporals 

(com es fa en molts estudis), sinó que imposarem que entre 2 temporals hi hagi un episodi de calma. 

A continuació, es defineix el número mig de tempestes a l'any λ com la relació entre el número total 

de tempestes registrades    i el temps de mesura efectiva    . 

  
  

   
 

   

     
     ( 2) 

Finalment, realitzem l'anàlisi extremal d'onatge. Les funcions de distribució que s'utilitzen son la 

Asímptota I i la Weibull triparamètrica. En el nostre cas utilitzarem la primera, també anomenada 

Gumbel: 

                
   

 
    ( 3) 

L'aplicació del mètode és la següent: 

S'ordena de forma decreixent els pics que superen el llindar establert i s'assigna a cada un d'ells una 

determinada probabilitat de no excedència anomenada freqüència de punteig, que es funció del 

número de ordre m i del número total de dades contingudes en la mostra (  ), de forma que: 
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  ( 4) 

Figura 2: Taula 2.4.1 ROM 0.3-91
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Font: ROM 0.3-91 

La distribució extremal o règim de temporals proporciona la probabilitat d'excedència de cada 

temporal i, a més, el període mig de retorn (ja que està relacionat amb la probabilitat). Aquest ve 

definit com el temps mig (numero mig d'anys) que han de transcórrer entre dos temporals 

d'intensitats majors a un llindar. 

La relació entre el període de retorn R i la probabilitat de no excedència       és la següent: 

  
 

          
 ( 5) 

A la Figura 3 podem apreciar aquest comportament, juntament amb la línia de tendència 

corresponent. 

Figura 3: Relació període de retorn -  alçada d'ona 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del punt WANA 1095130. 

D'altre banda, després de realitzar l'ajust estadístic, la funció de distribució Asimptòtica I o Gumbel 

ens queda com: 

                
      

    
    ( 6) 

amb un coeficient de determinació r2=0.85. 
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4.2 Taules de contingència H-T 
Fins ara la caracterització de l'onatge s'ha centrat en la variable altura d'ona ja que tots els càlculs 

relatius al disseny d'estructures marítimes, operativitat de les instal·lacions i transport de sediments 

es calculen a partir d'aquesta variable. No obstant, per poder caracteritzar adequadament l'onatge, és 

necessari definir a més de l'altura i direcció, un període representatiu.  

Donat que en la propagació de l'onatge el període és l'única variable que no es modifica, és 

fonamental una bona elecció d'aquest. 

Per a la seva determinació, utilitzarem la norma ROM 0.3-91 on es defineix, per condicions de 

temporal, expressions del període de pic en funció de l'altura d'ona significant. La metodologia 

consisteix en representen gràficament les parelles de valors H-T i, negligint alguns punts en el cas que 

estiguin dispersos, representar els límits superior i inferior del peralt   (en condicions de temporal), 

on   és: 

  
  

    
 

  

       
 
    

    
 ( 7) 

D'on determinem el període: 

   
    

  
      ( 8) 

A partir de dos valors extrems de   definim el rang de valors que pot tenir el període en funció de 

l'altura d'ona significant a aigües profundes. 

Figura 4: Taula de contingència H-T en condicions de temporal. Limitació superior i inferior del peralt. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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5. Caracterització del nivell mitjà del mar 

5.1. Objectiu 
L'objectiu d'aquest apartat és caracteritzar el nivell mitjà del mar a la zona d'estudi d'aquest projecte. 

És important la seva definició perquè és el responsable dels canvis en el calat i del francbord i, per 

tant, serà imprescindible per al disseny de la protecció d'estructures, així com també s'utilitza en 

estratègies d'alimentació. 

El nivell mitjà del mar varia per l'efecte dels astres (marea astronòmica), la pressió i el vent (marea 

meteorològica) i l'onatge. Utilitzarem el seu valor màxim per determinar l'altura de les estructures, el 

seu valor mínim per garantir un calat mínim, mentre que el nivell mitjà ens servirà per caracteritzar les 

condicions d'operativitat. 

En aquest estudi es consideren additives les tres components que ocasionen fluctuacions en el nivell 

mitjà del mar. Aquesta és una hipòtesis conservadora que s'aparta lleugerament de la realitat ja que 

s'està suposant que totes tres components actuen en el mateix instant. Per ser més precisos, s'hauria 

de realitzar un estudi de probabilitat conjunta. No obstant, al no disposar de registres de series 

temporals prou llargs i, al obtenir un resultat conservador, acceptarem aquesta hipòtesis additiva com 

a primera aproximació. 

5.2. Marea astronòmica 
La marea astronòmica és una ona de gran període que modifica el nivell mitjà del mar i és 

conseqüència de l'efecte combinat de les forces gravitatòries exercides per la lluna i el sol, i la rotació 

de la terra.  

Com a conseqüència del seu període, la marea astronòmica es propaga com ones en aigües someres, 

fins i tot a les més profundes. Per tant, la seva propagació es veu altament afectada per la batimetria, 

la fricció i l'efecte de Coriolis. 

Una de les seves característiques és que pot ser definida amb precisió (errors de menys de tres 

centímetres en previsions d'anys). Podem utilitzar tres mètodes per determinar-la: 

 Teoria d'equilibri de Newton (1986) basat en forces gravitacionals 

 Teoria dinàmica (Laplace, Bernouilli, Euler) 

 Anàlisis d'harmònics 

Utilitzarem el tercer mètode per la seva simplicitat i per la disponibilitat dels harmònics en la pàgina 

web de Puertos del Estado. 

Utilitzant els harmònics de marea calculats pel mareògraf de Tarragona l'any 2012 (Taula 12), la marea 

astronòmica s'aproxima com: 

                    

 

   

 ( 9) 
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On    és el nivell mitjà del mar i   ,   ,    són l'amplitud, la freqüpencia i la fase de cada harmònic 

respectivament. 

Taula 12: Harmònics de marea del mareògraf de Tarragona calculats l'any 2012 

Harmònic Id Freqüència 
(cicles/hora) 

Amplitud 
(cm) 

Fase 
(°) 

 Harmònic Id Freqüència 
(cicles/hora) 

Amplitud 
(cm) 

Fase 
(°) 

 Harmònic Id Freqüència 
(cicles/hora) 

Amplitud 
(cm) 

Fase 
(°) 

Z0 0.000000 25.33 0.00  N2 0.078999 0.86 197.15  SN4 0.162332 0.06 30.25 

SA 0.000114 11.42 244.99  NU2 0.079201 0.18 196.85  MS4 0.163844 0.32 48.40 

SSA 0.000228 7.80 90.00  H1 0.080397 0.04 98.09  MK4 0.164072 0.07 60.17 

MSM 0.001309 0.27 261.07  M2 0.080511 3.98 207.65  S4 0.166666 0.02 260.38 

MM 0.001512 1.07 75.14  H2 0.080625 0.01 156.42  SK4 0.166894 0.02 273.29 

MSF 0.002821 0.73 324.43  MKS2 0.080739 0.03 22.85  2MK5 0.202803 0.01 1.10 

MF 0.003050 1.02 137.50  LDA2 0.081821 0.05 259.81  2SK5 0.208447 0.00 110.48 

ALP1 0.034396 0.05 355.57  L2 0.082023 0.13 196.31  2MN6 0.240022 0.01 144.20 

2Q1 0.035706 0.02 122.15  T2 0.083219 0.11 195.08  M6 0.241534 0.02 191.26 

SIG1 0.035908 0.20 343.34  S2 0.083333 1.40 230.27  2MS6 0.244356 0.01 191.20 

Q1 0.037218 0.38 44.63  R2 0.083447 0.05 307.18  2MK6 0.244584 0.02 290.93 

RHO1 0.037420 0.07 328.61  K2 0.083561 0.36 220.86  2SM6 0.247178 0.00 183.57 

O1 0.038730 2.40 106.30  MSN2 0.084845 0.01 20.64  MSK6 0.247406 0.01 250.40 

TAU1 0.038958 0.07 189.99  ETA2 0.085073 0.06 280.35  3MK7 0.283314 0.01 266.06 

BET1 0.040040 0.13 154.53  MO3 0.119242 0.04 251.60  M8 0.322045 0.02 78.86 

NO1 0.040268 0.27 165.34  M3 0.120767 0.14 159.59    

CHI1 0.040470 0.09 209.34  SO3 0.122064 0.03 215.39    

PI1 0.041438 0.31 133.10  MK3 0.122292 0.02 300.12    

P1 0.041552 1.23 160.13  SK3 0.125114 0.08 119.89    

S1 0.041666 0.60 259.12  MN4 0.159510 0.19 304.12    

K1 0.041780 3.69 164.90  M4 0.161022 0.47 346.07    

PSI1 0.041894 0.21 316.13         

PHI1 0.042008 0.20 175.02         

THE1 0.043090 0.07 58.67         

J1 0.043292 0.13 190.94         

SO1 0.044602 0.09 80.59         

OO1 0.044830 0.12 180.00         

UPS1 0.046342 0.10 343.63         

OQ2 0.075974 0.04 117.95         

EPS2 0.076177 0.05 148.24         

2N2 0.077487 0.14 189.70         

MU2 0.077689 0.14 163.10         

Font: Puertos del Estado 

La Figura 5 ens mostra la variació del nivell mitjà del mar per efecte de la marea meteorològica.  

Figura 5: Marea astronòmica anual 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades anteriors 

Finalment, caracteritzem l'oscil·lació de la marea meteorològica a partir dels principals diürns i 

semidiürns harmònics: 

  
       
       

 
        

         
      ( 10) 

Donat que                , el caràcter de la marea és mixt però majoritàriament semidiürn. 

 

5.3. Marea meteorològica 
La marea meteorològica o storm surge és la variació del nivell del mar per causes meteorològiques, 

concretament per la contribució del vent i la pressió atmosfèrica. Aquesta variació pot ser important 

en alguns casos i, en cap cas s'ha de menysprear ja que la suma de les dues components pot produir 

marees de més d'un metre al Mediterrani. 

La marea meteorològica pot produir tan elevacions sobre el nivell del mar com depressions. El primer 

tipus és més freqüent i normalment de major amplitud. Els casos més problemàtics es produeixen en 

condicions de tempestes causant una disminució del francbord en les estructures marítimes, mentre 

que el segon tipus disminueix el calat i el trobem quan hi ha una bonança meteorològica. 

 

5.3.1. Wind Set-up 

El vent, en contactar amb la superfície del mar, produeix tensions superficials en aquesta, produint-hi 

una inclinació. Aquest augment del nivell mitjà del mar s'anomena wind set-up i ve definit per fòrmula 

( 11), on   és la velocitat del vent,      el calat,   la gravetat,   l'angle d'incidència del vent i 

    
     

      
         . 

   
  

  
        

     
 ( 11) 

Per tant, la sobreelevació del nivell del mar en cada increment de longitud és proporcional al quadrat 

de la velocitat, proporcional a l'angle d'incidència i inversament proporcional al calat. És a dir, per 

unes condicions de vent donades, el wind set-up augmenta al apropar-nos a la costa (al disminuir el 

calat) i és major en mars d'àmplia plataforma continental que en zones de mar obert. 

Calculem el wind Set-up amb les hipòtesis següents per tal d'obtenir el màxim valor possible: 

  : Ratxa màxima absoluta registrada a l'estació meteorològica de l'Ametlla de Mar en el 

període 2001-2012 
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       Utilitzant la carta nàutica de la Figura 6 es pren la batimetria que produeix un wind Set-

up major (direcció marcada a la carta nàutica). 

Figura 6: Carta nàutica 

 

Figura 7: Batimetria corresponent a la direcció marcada a la Figura 6 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la carta nàutica 

A partir de les hipòtesis anteriors obtenim un wind set-up de 42 cm. A la Figura 8 s'observa l'evolució 

del d'aquest al apropar-se a la costa. 

Figura 8: Wind Set-up 

 

Font: Elaboració pròpia 
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5.3.2. Pressió atmosfèrica 

La pressió atmosfèrica és el segon dels responsables de la marea meteorològica. Altes pressions 

(bonances meteorològiques) disminueixen el nivell del mar, mentre que baixes pressions (borrasques 

meteorològiques) l'augmenten. Aquest fenomen s'anomena efecte del baròmetre invertit. 

En un cas estacionari, on el mar tingués temps suficient de reaccionar i adaptar-se a la pressió 

atmosfèrica sense canvis, la superfície del mar disminuiria 1 cm per cada increment de 1.005 mbar. 

A partir de les dades de pressió atmosfèrica mitjanes mensuals de l'estació meteorològica del Perelló 

(període 2007-2012) i, suposant l'aproximació anterior, obtenim les fluctuacions anuals del nivell del 

mar (Figura 9): 

Figura 9: Fluctuacions anuals del nivell del mar produïdes per la pressió atmosfèrica 
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Font: Elaboració pròpia 

A partir del mareògraf de Tarragona definim el nivell mig del mar i, prenent els valors màxims i mínims 

anuals de la pressió atmosfèrica obtinguda a l'estació meteorològica del perelló, determinem la 

màxima i la mínima variació del nivell mitjà del mar  

 Pressió atmosfèrica cm 

SWL<0 1015.4 10.2 cm 

SWL>0 964.3 8.6 cm 
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5.4. Onatge 
L'onatge o wave set-up (  ) és la sobreelevació del nivell mitjà del mar causat pel trencament de les 

onades. Podem observar una representació esquemàtica d'aquest comportament en la Figura 10. 

Figura 10: Wave Set-up 

 

Font: Apunts Hidrologia Marítima curs 2012-2013 ETSECCPB 

Analíticament podem determinar el wave set-up a partir de ( 12) 

       
 

  
     

 

 
 

   

 
 

  
   

 
 

 

 
 
           ( 12) 

Mentre que el wave set-up a la línia de costa (     val 

         
 

   
 
   

 
     ( 13) 

On     és el setdown al punt de trencament,    és la profunditat en trencament,   
  

  
 i    és l'altura 

d'ona en trencament. 

Per determinar    , definim una altura d'ona de probabilitat de no excedència del 99.5% a partir de 

l'apartat 4. Règim extremal i la propaguem fins a trencament: 

                 
      

    
             

Mitjançant la relació T=        o gràficament, determinem el període:        s. 
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En el cas del mar Mediterrani              i, suposant que el coeficient de shoaling és igual a 1, 

determinem el wave setup: 
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                 m. 

 

D'aquesta manera obtenim que el wave setup serà menor de 80 cm, ja que hem considerat la 

hipòtesis      quan en realitat és     . 
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5.4. Conclusions 
Un cop obtinguda la marea astronòmica, la meteorològica i el wave set-up, donat que volem 

caracteritzar el rang del nivell mitjà de l'aigua de mar, tindrem en compte la contribució de cada un 

d’ells per determinar el nivell màxim de l’aigua de mar, el mínim i el nivell. 

El pitjor dels casos serà amb la marea astronòmica màxima (aproximadament 48 cm), el storm surge 

(42 cm de vent configuració més 10.2 cm produïdes per baixes pressions) i wave setup (80 cm) 

resultant en 180,2 cm. 

Pel que fa al nivell mitjà de l'aigua de mar, el utilitzarem per tenir una idea de la fluctuació de la mar, 

però tindrà cap utilitat enginyeria. Serà la contribució de la marea mitjana astronòmic (33,63 cm, 

generat pel harmònic Z0), i l'oscil·lació mitjana de l'aigua produïda per la pressió. 

Mentre que el nivell més baix el utilitzarem per garantir un departament mínim per al projecte dels 

vaixells, de manera que només contribuirà la marea astronòmica mínim, genera el 21 i 22 de juny i 

desembre, respectivament, que correspon a 10.6 cm, i la caiguda de l'escola pressions (-8.6 cm). 

Perquè el nivell mínim d'aigua serà de 2 cm per sobre del "0" Datum. 

En el següent gràfic, podem observar el nivell mitjà d'aigua de mar, el nivell d'aigua màxim i mínim 

que hi ha durant l'any. 

Figura 11: Nivell del mar. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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1. Introducció 
L'agitació a l'interior del port defineix les condicions d'operativitat del port així com és una de les 

causes de d'anys d'instal·lacions i embarcacions. 

 

2. Objectiu 
L'objectiu d'aquest apartat és determinar l'agitació a l'interior del port produït per l'onatge incident, 

definir un llindar màxim i aplicar mesures quan aquest valor sigui superat. 

Definim l'agitació màxima pel port natural de l'Estany Gras, el qual resguardarà embarcacions de fins a 

8 metres, amb el valor de 0.3 m. Quan l'agitació sigui superior, el port romandrà en condicions 

d'inoperativitat per tal de garantir dita agitació màxima a l'interior del port, de forma que 

embarcacions i instal·lacions es mantinguin protegides del temporal. 

 

3. Metodologia. 
A partir de la sèrie temporal de dades del punt WANA 2095130, situat al Sud-Est de l'Ametlla de Mar 

(Figura 1), definim un any mitjà d'onatge, el propaguem (Shoaling i Refracció) i determinem les altures 

incidents al port natural per als 365 dies de l'any.  Finalment i, mitjançant els àbacs de Wiegel, 

calculem l'altura d'ona difractada a l'interior del port i definim el nombre d'hores d'inoperativitat del 

port. 

Figura 1: Punt WANA 2095130 

    

Font: Puertos del Estado 
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4. Resultats. 
A la Taula 1, Taula 2, Taula 3 i Taula 4 tenim el nombre d'hores a l'any de cada altura d'ona incident a 

l'entrada del port (amb el seu respectiu període) per a les direccions d'onatge que poden produir una 

altura d'ona a la bocana del port superior als 0.3 m. 

Cal destacar que la disposició del port protegeix naturalment dels temporals més extrems i enèrgics, 

els quals són de direcció ENE i E. 

Taula 1: Nombre d'hores a l'any de les altures d'ona incident a la bocana del port. Direcció SE 

Altura d'ona 
Longitud d'ona (m) 

 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Total 

0 0.3 3.0 4.8 5.4 1.4 0.5 
 

0.2 
   

15.5 

0.2 2.0 22.1 90.6 59.3 33.3 19.4 5.6 1.1 
   

233.3 

0.4 0.2 17.9 71.6 110.9 43.8 30.6 18.5 6.3 2.0 0.3 0.3 302.3 

0.6 
 

2.6 4.1 12.8 10.7 17.3 15.8 9.9 3.3 0.5 
 

76.9 

0.8 
 

0.2 0.8 4.1 4.5 2.6 2.3 6.3 1.8 0.2 0.2 22.7 

1 
   

0.3 1.8 1.8 1.4 2.1 2.1 0.8 
 

10.2 

1.2 
    

0.8 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 
 

2.4 

1.4 
    

0.2 
  

0.3 0.3 0.3 0.2 1.2 

1.6 
     

0.2 
 

0.3 
   

0.5 

1.8 
       

0.5 
   

0.5 

2 
       

0.3 
   

0.3 

Total 2.4 45.8 171.9 192.8 96.3 72.5 43.9 27.5 9.6 2.4 0.6 665.8 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 2: Nombre d'hores a l'any de les altures d'ona incident a la bocana del port. Direcció SSE 

Altura d'ona 

Longitud d'ona (m) 
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Total 

0 
 

3.6 5.6 2.3 1.8 0.5 
 

0.2 
   

13.8 

0.2 1.8 35.8 145.1 95.4 28.1 8.7 1.7 0.6 
   

317.2 

0.4 0.6 29.8 104.0 134.7 46.8 27.5 7.1 2.6 1.1 
 

0.2 354.3 

0.6 
 

3.6 18.5 35.2 32.8 14.4 8.3 6.5 1.1 0.3 0.2 120.8 

0.8 
 

0.2 1.4 8.9 8.7 4.2 3.2 2.9 1.1 0.5 0.2 31.0 

1 
  

0.2 0.3 3.8 3.0 1.5 2.7 0.8 
  

12.2 

1.2 
    

0.9 1.1 0.9 2.0 0.2 0.9 
 

5.9 

1.4 
    

0.2 1.4 0.8 1.7 0.3 
  

4.2 

1.6 
     

0.2 0.5 0.6 0.6 
  

1.8 

1.8 
     

0.3 0.3 
 

0.3 
  

0.9 

2 
        

0.2 
  

0.2 

2.4 2.4 73.0 274.7 276.8 123.1 61.3 24.1 19.6 5.4 1.7 0.5 862.3 

Total 

 
3.6 5.6 2.3 1.8 0.5 

 
0.2 

   
13.8 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 3: Nombre d'hores a l'any de les altures d'ona incident a la bocana del port. Direcció S 

Altura d'ona 
Longitud d'ona (m)  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Total 

0 0.3 5.9 8.4 4.8 2.3 0.6 0.2 
     

 22.4 

0.2 4.8 42.7 193.4 163.9 41.1 16.7 2.6 1.4 1.2 
   

 467.7 

0.4 0.9 52.8 217.6 193.7 134.5 44.4 11.3 4.2 2.6 1.1 0.8 
 

 663.8 

0.6 
 

6.6 40.0 65.9 76.9 70.0 18.2 10.5 4.7 2.3 1.1 
 

 296.2 

0.8 
 

0.6 6.3 20.8 18.7 40.3 24.2 6.6 3.2 1.2 0.6 0.2  122.7 

1 
  

0.5 2.4 5.4 15.7 16.0 6.0 2.6 0.6 0.9 
 

 50.0 

1.2 
    

2.6 6.6 7.5 7.1 2.7 0.2 0.2 
 

 26.8 

1.4 
    

0.8 4.1 4.5 5.9 5.4 0.3 
  

 20.9 

1.6 
     

1.4 3.5 2.9 3.0 0.3 0.2 
 

 11.1 

1.8 
     

0.5 2.3 1.7 1.4 0.3 0.3 0.2  6.5 

2 
     

0.2 0.5 1.1 0.5 0.2 
 

0.2 0.2 2.6 

2.2 
     

0.2 0.3 0.3 0.8 0.3 0.2 
 

 2.0 

2.4 
       

1.1 0.3 0.2 0.2 
 

0.3 2.0 

2.6 
       

0.2 0.3 0.3 
 

0.2 0.3 1.2 

2.8 
        

0.2 0.5 0.3 
 

 0.9 

3 
        

0.2 
 

0.2 
 

 0.3 

3.2 
            

0.2 0.2 

Total 6.0 108.7 466.2 451.5 282.2 200.5 90.9 48.8 28.7 7.5 4.7 0.6 0.9 1697.2 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 4: Nombre d'hores a l'any de les altures d'ona incident a la bocana del port. Direcció SSW 

Altura d'ona 
Longitud d'ona (m)  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Total 

0 0.2 0.3 0.8 0.6 1.1 0.3 
      

 3.2 

0.2 2.3 6.2 9.2 7.5 5.4 6.3 0.9 0.5 0.5 
 

0.2 
 

 38.8 

0.4 1.2 15.8 21.1 14.0 11.7 13.1 5.4 4.4 4.1 1.2 
 

0.2  92.1 

0.6 
 

3.9 10.8 8.7 8.6 13.8 9.8 3.5 2.6 0.2 0.2 0.3 0.2 62.5 

0.8 
 

0.6 0.6 2.0 2.3 4.2 4.4 2.9 1.2 0.6 0.2 0.2  19.0 

1 
  

0.2 0.2 1.1 1.8 2.9 3.2 1.2 0.3 0.3 0.2  11.1 

1.2 
     

1.5 0.3 1.4 0.5 0.3 0.2 0.2  4.2 

1.4 
     

0.6 
 

0.6 0.5 0.3 
  

0.2 2.1 

1.6 
      

0.2 0.2 0.6 
  

0.2 0.3 1.4 

Total 3.6 26.8 42.6 33.0 30.1 41.7 23.8 16.4 11.0 2.9 0.9 1.1 0.6 234.3 
Font: Elaboració pròpia 
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Determinat l'onatge incident al port, calculem el nombre d'hores que el port romandrà inoperatiu. La 

condició d'inoperativitat del port és que es superi el llindar d'agitació (30 cm) en algun dels molls on 

es troben amarrades les embarcacions. És a dir, s'ha de complir que l'agitació on les embarcacions es 

troben en permanència sigui inferior a aquest llindar. 

Per a realitzar aquest càlcul, utilitzem el mètode de la difracció d'una ona obliqua a traves d'una 

bocana del coastal engineering manual (Figura 2) on, a partir de l'altura d'ona incident, la longitud 

d'ona i la seva direcció, s'utilitzen els àbacs de Wiegel (Figura 3, Figura 4, Figura 5, Figura 6, Figura 7 i 

Figura 8) per al càlcul de l'altura d'ona en els diferents punts del port. 

Els àbacs de Wiegel determinen el coeficient de difracció (   , de forma que l'altura d'ona difractada 

(  ) és igual a l'altura d'ona incident (  ) per el coeficient de difracció:   =     .  

Aquest mètode està calibrat quan l'amplada de la bocana B és igual a la longitud d'ona incident L. En 

el nostre cas, això només serà així si L=20 metres. No obstant, encara que aquesta condició tan sols es 

compleix un nombre limitat d'hores (aproximadament el 40% de les hores de l'any), considerarem 

vàlid, com a primera aproximació, el valor de l'altura d'ona a l'interior del port obtingut amb aquest, 

tenint en compte que és necessari un model numèric per a obtenir més precisió. 

Figura 2: Ona incident obliqua a una bocana. 

 

Font: Shore Protection Manual, Volum I, 1984. 
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Figura 3: Coeficient de difracció per a una ona incident a una bocana de longitud B=L i  =0 .

 

Font: Shore Protection Manual, Volum I, 1984. 

Figura 4: Coeficient de difracció per a una ona incident a una bocana de longitud B=L i  =15 .

 

Font: Shore Protection Manual, Volum I, 1984. 
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Figura 5: Coeficient de difracció per a una ona incident a una bocana de longitud B=L i  =30 .

 

Font: Shore Protection Manual, Volum I, 1984. 

Figura 6: Coeficient de difracció per a una ona incident a una bocana de longitud B=L i  =45 .  

  

Font: Shore Protection Manual, Volum I, 1984. 
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Figura 7: Coeficient de difracció per a una ona incident a una bocana de longitud B=L i  =60 .

  

Font: Shore Protection Manual, Volum I, 1984. 

Figura 8: Coeficient de difracció per a una ona incident a una bocana de longitud B=L i  =75 .

 

Font: Shore Protection Manual, Volum I, 1984. 

 

A partir d'aquests àbacs i de les condicions d'inoperativitat fixades pel port natural de l'Estany Gras 
determinem el nombre d'hores que el port no serà operatiu per a cada direcció d'onatge (Taula 5, 
Taula 6, Taula 7 i Taula 8). 
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Taula 5: Nombre d'hores a l'any d'inoperativitat. Direcció SE 

Altura d'ona 
Longitud d'ona (m) 

 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0.8 
 

2.9 

1.2 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0.3 0.2 0.5 
 

1.7 

1.4 0 0 0 0 0.2 
  

0.3 0.3 0.3 0.2 1.2 

1.6 0 0 0 
  

0.2 
 

0.3 
   

0.5 

1.8 0 0 0 
    

0.5 
   

0.5 

2 0 0 0 
    

0.3 
   

0.3 

Total 0 0 0 0 0.2 0.5 0.5 1.7 2.6 1.5 0.2 6.9 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 6: Nombre d'hores a l'any d'inoperativitat. Direcció SSE 

Altura d'ona 

Longitud d'ona (m) 
 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.6 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.3 0.2 1.5 

0.8 0 0 0 0.0 0.0 4.2 3.2 2.9 1.1 0.5 0.2 11.9 

1 0 0 0 0.3 3.8 3.0 1.5 2.7 0.8 
  

12.0 

1.2 0 0 0 
 

0.9 1.1 0.9 2.0 0.2 0.9 
 

5.9 

1.4 0 0 
  

0.2 1.4 0.8 1.7 0.3 
  

4.2 

1.6 0 0 
   

0.2 0.5 0.6 0.6 
  

1.8 

1.8 0 0 
   

0.3 0.3 
 

0.3 
  

0.9 

2 0 0 
      

0.2 
  

0.2 

2.4 0 0 0 0.3 4.8 10.1 7.1 9.8 4.4 1.7 0.3 38.4 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 7: Nombre d'hores a l'any d'inoperativitat. Direcció S 

Altura d'ona 
Longitud d'ona (m)  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.7 2.3 1.1 
 

 8.0 

0.8 0 0 0 0 0 40.3 24.2 6.6 3.2 1.2 0.6 0.2  76.3 

1 0 0 0 2.4 5.4 15.7 16.0 6.0 2.6 0.6 0.9 
 

 49.5 

1.2 0 0 0 
 

2.6 6.6 7.5 7.1 2.7 0.2 0.2 
 

 26.8 

1.4 0 0 
  

0.8 4.1 4.5 5.9 5.4 0.3 
  

 20.9 

1.6 0 0 
   

1.4 3.5 2.9 3.0 0.3 0.2 
 

 11.1 

1.8 0 0 
   

0.5 2.3 1.7 1.4 0.3 0.3 0.2  6.5 

2 0 0 
   

0.2 0.5 1.1 0.5 0.2 
 

0.2 0.2 2.6 

2.2 0 0 
   

0.2 0.3 0.3 0.8 0.3 0.2 
 

 2.0 

2.4 0 
      

1.1 0.3 0.2 0.2 
 

0.3 2.0 

2.6 0 
      

0.2 0.3 0.3 
 

0.2 0.3 1.2 

2.8 0 
       

0.2 0.5 0.3 
 

 0.9 

3 0 
       

0.2 
 

0.2 
 

 0.3 

3.2 0 
           

0.2 0.2 

Total 0 0 0 2.4 8.7 68.8 58.7 32.7 25.0 6.5 3.9 0.6 0.9 208.1 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 8: Nombre d'hores a l'any d'inoperativitat. Direcció SSW 

Altura d'ona 
Longitud d'ona (m)  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 
  

0.2 0.3 1.1 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0.2 0.3 1.1 
Font: Elaboració pròpia 

 

Per tant, el nombre total d'hores a l'any que el port serà inoperatiu (en promig) seran 254, 

l'equivalent a un 2.9% del total. 
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1. Introducció 
L'objectiu d'aquest annex és el de debatre la metodologia a seguir per a la normalització el procés de 

presa de decisions de les alternatives proposades. Concretament utilitzarem l'anàlisi multicriteri. 

En primer lloc analitzarem cada una de les alternatives, ressaltant els punts bons i dolents de cada una 

d'elles i, posteriorment, les avaluarem numèricament a partir dels diferents factors que s'han 

considerat rellevants. 

2. Condicionants 
El número d'alternatives així com les seves característiques han estat restringides pels condicionants 

següents: 

 

2.1. Espai PEIN, Xarxa Natura 2000 i zones humides 
El Pla d'Espais d'Interès Natural o PEIN, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, és una 

configuració legal que té per objecte la delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la 

protecció bàsica dels espais naturals, la conservació de les quals cal assegurar, d'acord amb els valors 

científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. 

La Xarxa Natura 2000, inclosa en el PEIN, és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu 

fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana 

que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i 

evitar-ne el seu deteriorament. Natura 2000 és la iniciativa política europea més important de 

conservació de la natura. D'aquesta manera, la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix 

la protecció del patrimoni natural i, a més, s'ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració 

a Natura 2000 d'una mostra significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen.  

El port natural de l'Estany Gras és un dels espais de Catalunya que alhora que està considerat com a 

PEIN, està comprés dins de la Xarxa Natura 2000 i, a més, disposa de zones humides. Concretament 

l'espai PEIN  arriba fins a l'interior de la dàrsena, on també estan incloses les zones humides, mentre 

que la Xarxa Natura 2000 forma part de la platja contigua al port (Figura 1) 

Per tant, les possibles actuacions d'acondicionament i millora del port Natural hauran de preservar, 

protegir i regenerar tant com sigui possible tant l'entorn com les espècies que hi habiten. 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
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Figura 1: Espais PEIN, Xarxa Natura 2000 i zones humides 

 

Font: Plànols informació POUM del terme municipal de l'Ametlla de Mar  

2.2. Classificació del sòl 
El port natural de l'Estany Gras està comprès en una zona no urbanitzable. En la Figura 2 podem veure 

la classificació dels diferents usos del sòl. 

A continuació, ressaltem els punts rellevants per al nostre projecte de la llei del Sòl:  

Article 47 

4. El sòl no urbanitzable pot ser objecte d'actuacions específiques per destinar-lo a activitats o 

equipaments d'interès públic, considerant com a interès públic: 

a) Activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el temps lliure i de d'esbarjo 

que es desenvolupin a l'aire lliure, així com obres i instal·lacions mínimes e imprescindibles per 

a l'ús del que es tracti. 

c) Les infraestructures d'accessibilitat. 

5. Les actuacions que s'autoritzin no tenen que disminuir de forma significativa la permeabilitat del sòl. 

6. En sòl no urbanitzable, a més de les actuacions d'interès públic comentades a l'apartat 4, només es 
podran permetre com a noves construccions: 

d) Construccions i instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el funcionament de les 
obres públiques. 

7. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la preservació del 
sòl i la màxima integració ambiental de les construccions i les activitats autoritzades. 
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A partir d'aquesta normativa podem concloure que podem realitzar les instal·lacions necessàries al sòl 

no urbanitzable, com pot ser l'edifici de capitania, que siguin necessàries per al funcionament del 

port. No obstant, s'haurà d'intentar que les actuacions siguin les mínimes per tal de preservar el 

màxim el medi. 

Figura 2: Ordenació Sòl No Urbanitzable 

 

 

Font: Plànols ordenació POUM del terme municipal de l'Ametlla de Mar  
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2.3. DPMT 
D'altra banda, el nostre port es veu regit per la llei de costes i, anàlogament a l'apartat anterior, citem 

les parts rellevants per al nostre projecte: 

Capítol IV 

Article 17 

Els terrenys del Patrimoni de l'Estat adjacents al domini públic marítimo-terrestre o situats en la seva 

zona de influencia que resultin necessaris per a la protecció o utilització de dit domini, seran afectats al 

ús propi del mateix. 

Per tant, sempre que sigui necessari, podrem utilitzar zones adjacents al DPMT per a usos del port i, la 

normativa a la que ens regirem serà a la llei de costes. A la Figura 3 podem veure en més àmpliament 

la zona definida pel DPMT. 

Figura 3: DPMT en verd i Servitud de protecció en groc 

 

Font: GeoPortal Ministerio del Estado 
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2.4. Condicionants tècnics 
A partir de la ROM 3.1-91 definim els condicionants tècnics: 

2.4.1. Temps de inoperativitat màxima del port 

A partir de la Taula 1, obtinguda de la ROM 3.1-99, determinem que la inoperativitat màxima del port 

és de 40 hores a l'any o de 20 hores al mes, en el cas de projectar una alternativa que doti el Port 

Natural de l'Estany Gras de permanència anual, o de 400 hores a l'any o 40 hores mes en el cas 

d'agafar una alternativa que doti el port per a ús de temporada. 

Taula 1: Temps mitjos acceptables de tancament d'una àrea per condicions climàtiques adverses (superiors a les 
establertes com a límits d'operació dels bucs de projecte. 

 

Font: ROM 3.1-99 
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D'altra banda, hem de definir també quines seran les condicions en les que el nostre port deixarà de 

ser operatiu. Aquestes venen definides en la Taula 2: 

Taula 2: Condicions climatològiques límits per a l'operativitat del port 

 

Font: ROM 3.1-99 

En el nostre cas ens centrem en la última columna, per tant, no es poden produir altures d'ona 

superior als 2 metres per a atracar, ni onades longitudinals i transversals superiors als 3 i 2 metres 

respectivament. 

 

2.4.2. Disseny de la bocana del port 

En aquest apartat tindrem novament dos restriccions, en funció de l'alternativa que sigui la optima 

escollirem una o altra: 

 En los puertos de refugio para embarcaciones menores (pesqueras y deportivas), así como en 
todos aquéllos que se diseñen para operar en condiciones climáticas severas, deberán 
establecerse rutas de navegación de acceso que permitan que el buque arribe a puerto 
empopado al temporal o formando un pequeño ángulo con aquél, lo que se denomina navegar 
con temporal a una cuarta o con temporal por la aleta, debiendo considerarse ángulos de 
hasta 15/20° entre la ruta y la dirección del oleaje. Las condiciones climáticas longitudinales 
que se consideren límites para el análisis de estas rutas de entrada en temporales se 
establecerán mediante el análisis estadístico de los niveles de servicio que se quieran 
establecer, recomendándose que a falta de criterios específicos se consideren los límites de 
operación siguientes:  

o Velocidad absoluta del viento V10.1 min ≤ 16.00 m/s (32 nudos) 
o Velocidad absoluta de la corriente Vc. 1 min ≤ 2.00 m/s (4 nudos) 
o Altura de la Ola Hs ≤ 5.00 m 

 

 Para los puertos deportivos se tomarán en consideración, además, las recomendaciones 
siguientes: 
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o El acceso marítimo al puerto ha de permitir incluso la navegación a vela, sea durante 
todo el año para los puertos base o de invernada, o durante la temporada para los 
puertos de escala. 

o Este acceso deberá permitir inscribir rutas de entrada y salida a vela, para cualquier 
viento posible dentro de las condiciones límites de operación, para barcos de 8 m de 
eslora, en el supuesto de capacidad de ceñida de 45°, recorrido de arrancada 40 m y 
deriva de 10 m en la virada. Estas rutas dejarán un resguardo mínimo de 15 m a las 
batimétricas críticas.    

o La bocana de entrada estará por fuera de la línea de rotura de cualquier ola 
significativa con período de retorno de 5 años. 

 
Font: ROM 3.1-99 

 

2.4.3. Nivell de coronació dels molls 

A partir de l'Estudi del Mercat Nàutic hem definit que les embarcacions amarrades al Port Natural de 

l'Estany Gras tindran una eslora inferior als 12 metres, per tant, la coronació del moll serà de 0.5 

metres, mentre que el Nivell Mig d'Operació (NMO) l'obtenim de la Taula 3, sent igual al nivell de la 

marea astronòmica i meteorològica (NM) + 0.10 metres. 

Taula 3: Nivell Mig d'Operació 

 

Font: ROM 3.1-99 
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2.5. Condicionants mediambientals 
Finalment, al Port Natural de l'Estany Gras i als voltants hi ha una espècia protegida, en concret la 

Posidònia (Imatge 1). Per tant, s'hauran de prendre les mesures necessàries per garantir la correcta 

regeneració d'aquesta espècia una vegada s'hagi dragat el port. 

Imatge 1: Posidònia 

 

Font: Recerca gràfica Internet 
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3. Descripció de les alternatives 

3.1. Alternativa 1 
La primera alternativa consisteix en adequar el Port Natural de l'Estany Gras per a la seva correcte 

explotació, dotant-lo del calat necessari, els accessos i els serveis òptims. 

Donat que la bocana està orientada en direcció SSW, el port es troba resguardat dels principals 

temporals. D’altra banda, els temporals procedent de la direcció SSW es troben limitats en quant a 

magnitud per la presència del Delta de l’Ebre, ja que el Fetch en aquesta direcció és de 15 

quilòmetres. A més, els vents procedents de SSW són poc freqüents i d’intensitats baixes. Per tant, 

l’adequació i condicionament del port, a causa de la seva orientació no requereix de dic de recer i, en 

conseqüència, disminuiran considerablement les obres a realitzar així com el cost final. 

El número d'amarres previstos són 90, dels quals 72 son per embarcacions de fins a 6 metres i 18 per 

embarcacions de fins a 10 metres.  

Finalment, aquesta alternativa també contempla la construcció d'una rampa de varada, d'un pàrking 

amb 37 places i d'un edifici on situaria la capitania i les instal·lacions necessàries per al funcionament 

del port. 

Figura 4: Alternativa 1 

 

Font: Elaboració pròpia 
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3.2. Alternativa 2 
A partir de l'alternativa 2 considerarem tres casos que augmentaran el nombre d’amarratges 

disponibles i que, a més, contemplen la construcció d’un dic de recer per tal de disminuir l’agitació en 

aquells períodes on l’onatge procedeixi de la direcció SSE. 

Com que la construcció del dic de recer augmentarà considerablement el cost final, per tal de millorar 

la rendibilitat del port, augmentarem un 30 % la capacitat del port. Concretament disposarem de 118 

amarres, 70 dels quals per embarcacions de fins a 6 metres i 48 de fins a 10 metres. 

A més, aquesta alternativa disposaria de 57 places de pàrking, places per a remolcs, així com una 

rampa de varada i una grua per a treure i posar les embarcacions. D'altra banda també disposaríem de 

la capitania i les instal·lacions . 

Tanta a l'alternativa 1 com 2 el domini del port estaria dins del DPMT, per tant, no seria necessari 

expropiar cap terreny privat per al seu correcte funcionament. 

Figura 5: Alternativa 2 

 

Font: Elaboració pròpia 
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3.3. Alternativa 3 
La alternativa número 3 busca augmentar la capacitat del port mitjançant una ampliació de la 

dàrsena. Aquesta ampliació consisteix en extreure el sediment dipositat per la riera, de forma que hi 

ha un retrocés en el terreny. Aquest retrocés implica una afectació de terrenys que no pertanyen al 

DPMT, així com la modificació de la carretera d'accés al port. 

Novament la capacitat s'amplia en un 30% respecte la alternativa anterior, obtenint un total de 153 

places, de les quals 105 són per a petita eslora (fins a 6 metres) i 48 per a embarcacions de fins a 10 

metres. 

Pel que fa a les places de pàrking, s'amplien fins les 87, mentre que el pàrking per a remolcs també 

augmenta la seva superfície. 

La resta de les instal·lacions es mantenen com a l'alternativa 2. 

 

Figura 6: Alternativa 3 

 

Font: Elaboració pròpia 
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3.4. Alternativa 4 
Finalment, l'alternativa número 4 busca obtenir la màxima capacitat, buscant la màxima rendibilitat 

econòmica de la instal·lació. Novament s'ampliaria la dàrsena terra endins. En aquest cas el disseny 

contempla 186 amarres, dels quals 138 per són per a petita eslora (fins a 6 metres) i 48 per a 

embarcacions de fins a 10 metres. 

Pel que fa a les places de pàrking, s'amplien fins les 102, mentre que el pàrking per a remolcs també 

augmenta la seva superfície. 

A més, en aquest disseny es construiria un nou edifici per a instal·lacions i serveis. 

Figura 7: Alternativa 4 

 

Font: Elaboració pròpia 
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4. Avantatges i inconvenients 
A la Taula 4 es mostren els principals avantatges i inconvenients de cada una de les alternatives. 

Taula 4: Avantatges i inconvenients 

Concepte Subconcepte 
Alternativa 

1 2 3 4 

Econòmics 
Cost Total Baix Mitjà Alt Molt Alt 

Cost conservació Molt baix Baix Mitjà Mitjà 

Mediambientals 

Circulació aigua interior Alt Mitjà Mitjà Mitjà-Baix 

Afectació flora i fauna Molt baix Mitjà Alt Molt alt 

Canvis en el fons marí Mitjà Mitjà Alt Alt 

Afectació paisatgística Molt baix Mitjà Alt Alt 

Climàtics 
Operativitat segon vents Mitjà Alt Alt Alt 

Operativitat segons onatge Mitjà Alt Alt Alt 

Sociològics 

Població servida Baix Mitjà Alt Molt alt 

Mà d'obra necessària Baix Alt Alt Alt 

Nombre de treballadors necessàris Molt baix Baix Baix Baix 

Dinàmica litoral Alteració règim local Molt baix Mitjà Mitjà Mitjà 

Normatius Adequació al pla urbanístic Alt Alt Baix Baix 

Font: Elaboració pròpia 

 

L'alternativa 1 és la que menys impacte ambiental genera, és la que té un cost menor ja que no 

requereix d'obres de recer però en canvi el port té menys capacitat i no està tant protegit dels 

temporals com en les altres alternatives. 

Pel que fa a les alternatives 2, 3 i 4, totes elles disposen de dic de recer i, per tant, és de preveure que, 

d’una banda, la seguretat de la dàrsena sigui més alta, i per altra banda l’agitació interior del port sigui 

molt menor. La capacitat augmenta un 30% entre cada alternativa i, conseqüentment, augmenten la 

afectació mediambiental així com el cost de construcció. D'altra banda, en les dos últimes opcions es 

requereix d'una afectació de terrenys que no pertanyen el DPMT i d'una modificació de la carretera 

d'accés al port. 
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5. Elecció de les alternatives 

5.1. Introducció 
A continuació descriurem els criteris que s'han considerat per a l'elecció de la alternativa, així com el 

valor i la seva ponderació. 

Són molts els factors que es poden tenir en compte a l'hora d'escollir l'alternativa que es dissenyarà, 

però és important no excedir-se amb els secundaris, ja que això afegeix distorsió, podent resultar 

alterada la elecció. 

Per tal de puntuar els diferents factors, hem utilitzat 3 mètodes diferents: 

1. Formules que premien amb major puntuació aspectes que afecten positivament al projecte: 

      
     

     
 , on    és el valor estudiat i         són els valors superior i inferior 

respectivament.  

2. Formules que premien amb menor puntuació aspectes que afecten negativament al projecte: 

        
     

     
 , on    és el valor estudiat i        són els valors superior i inferior 

respectivament. 

3. Valoracions pròpies. 

 

5.2. Criteris 

5.2.1. Econòmics 

- Cost estructura abric de recer 

L'alternativa 1 no disposa de dic de recer, mentre que les altres 3 el disseny és el mateix. Utilitzant el 

mètode 2, prenent     : 

Taula 5: Cost abric de recer 

Cost 
abric recer 

Alternativa 

1 2 3 4 

   0 100 100 100 

P 10 0 0 0 

Font: Elaboració pròpia 

 

- Cost dragat 

Utilitzarem el mètode 2 i considerem    com la superfície en m2 a dragar. Prenem     ja que el 

volum extret augmenta al començament del port al trobar-nos a menor calat. A més, així també tenim 

en compte que en les últimes 2 alternatives s'ha de fer una extracció completa de terres per tal 

d'ampliar la dàrsena. 
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Taula 6: Cost dragat 

Cost dragat 
Alternativa 

1 2 3 4 

  
 10485 15160 17140 19600 

P 10 6.4 4.9 3 

Font: Elaboració pròpia 

 

- Explotació amarres 

A partir del mètode 1,    igual al nombre d'amarres i amb la hipòtesis que els amarres de fins a 10 

metres puntuen 1.5 vegades els de menor eslora, obtenim: 

Taula 7: Benefici explotació d'amarres 

Explotació 
amarres 

Alternativa 

1 2 3 4 

  
 99 142 177 210 

P 4.8 6.7 8.4 10 

Font: Elaboració pròpia 

 

5.2.2. Mediambientals 

- Afectació flora i fauna 

En aquest cas novament ho mesurarem mitjançant l'àrea ocupada, però afegirem un 30% del seu 

valor en les alternatives que es construeix dic de recer per la afectació que això comporta, i prendrem 

    per al mètode 2. 

Taula 8: Afectació flora i fauna 

Afectació 
flora i 
fauna 

Alternativa 

1 2 3 4 

  
 10485 1.30*15160 1.30*17140 1.30*19600 

P 10 6.9 6 5 

Font: Elaboració pròpia 
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- Impacte visual 

El impacte visual és difícil de quantificar, per aquest motiu utilitzarem el mètode 3, on hem tingut en 

compte l'efecte visual d'un dic tant des del port com des del mar, les dimensions del port, la 

modificació del traçat de la carretera, els m2 de pàrking i els m2 de les diferents instal·lacions. 

Taula 9: Impacte visual 

Impacte 
visual 

Alternativa 

1 2 3 4 

P 10 7 6.5 6 

Font: Elaboració pròpia 

 

- Circulació aigua interior 

Pel que fa a la circulació de l'aigua interior, com que l'ample del port no varia entre les diferents 

alternatives, considerarem la distància des de la bocana del port com el factor a quantificar per  

valorar la circulació de l'aigua, juntament amb el mètode 2 i    . A més, en els casos en què hi hagi 

dic de recer, afegirem un 20% el valor de la distància per quantificar l'afecte d'aquest. 

Taula 10: Circulació aigua interior 

Circulació 
aigua 

interior 

Alternativa 

1 2 3 4 

  
 225 1.20*370 1.30*425 1.30*490 

P 10 7.3 6 5 

Font: Elaboració pròpia 

 

- Integració paisatgística 

En aquest subapartat es valora la integració que té el port en un medi natural. 

Taula 11: Integració paisatgística 

Integració 
paisatgística 

Alternativa 

1 2 3 4 

P 10 5 2 0 

Font: Elaboració pròpia 
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5.2.3. Sociològics 

- Llocs de treballs generats 

El número de treballadors contractats depèn essencialment de les dimensions del port, el nombre 

d'amarres, instal·lacions i serveis. Aproximem la puntuació P a partir d'analitzar el nombre de 

treballadors en altres ports. 

Taula 12: Llocs de treball generats 

Llocs de 
treball 

generats 

Alternativa 

1 2 3 4 

P 5 6.5 9 10 

Font: Elaboració pròpia 

 

5.2.4. Funcionals 

- Comportament front a temporals 

En aquest cas valorem l'existència del dic de recer que protegeix les instal·lacions i embarcacions del 

temporal, evitant important danys materials. No obstant, per l'alternativa 1 s'ha considerat  l'ús en 

temporada i, per tant, una disminució dels temporals (del 92%) i de la seva intensitat en aquest 

període. 

Taula 13: Comportament front a temporals 

Comportament 
front a 

temporals 

Alternativa 

1 2 3 4 

P 6 10 10 10 

Font: Elaboració pròpia 

- Cohesió de les instal·lacions 

Quan a cohesió entenem la distància entre instal·lacions. Per valorar-ho mesurem la distància màxima 

entre la situació d'una embarcació atracada i la instal·lació més llunyana a aquesta, el mètode 2 i 

   . 

Taula 14: Cohesió de les instal·lacions 

Cohesió 
Alternativa 

1 2 3 4 

  
 366 667 766 654 

P 10 6.3 5 6.4 

Font: Elaboració pròpia 
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- Facilitat de maniobra d'entrada al port 

El dic de recer implica una modificació en la trajectòria natural d'entrada al port. Això repercuteix en 

temps i per tant, és un aspecte més a tenir en compte. Com que el port natural ja està protegit de les 

direccions d'onatge principals, aquest serà de petites dimensions i, per tant, no afectarà 

considerablement en el temps d'entrada al port. A partir d'aquesta consideració, ho valorem com:  

Taula 15: Facilitat de maniobra 

Facilitat de 
maniobra 

Alternativa 

1 2 3 4 

P 10 7.5 7.5 7.5 

Font: Elaboració pròpia 

 

- Simplicitat de la maniobra d'atracament 

Prenent 3 nusos com a velocitat màxima a la que es pot circular dins del port (als ports catalans varia 

entre 2 i 4 nusos), considerem per a la maniobra d'atracament el temps màxim (en segons) que una 

embarcació ha de circular per atracar. Per calcular P prenem      . 

Taula 16: Simplicitat de la maniobra d'atracament 

Maniobra 
atracament 

Alternativa 

1 2 3 4 

  
 146 240 276 318 

P 10 8.6 8.1 7.5 

Font: Elaboració pròpia 

 

5.3. Ponderació criteris 
Per fer l'anàlisi multicriteri només ens falta definir el pes de cada criteri i subcriteri. 

Donat que el port es troba en un espai natural i que té el port de l'Ametlla de mar a un quilòmetre i 

mig, considerem que el criteri mediambiental és el més rellevant, ja que l'acondicionament i millora 

del port no està pensat en treure la màxima rendibilitat econòmica sinó que l'objectiu és integrar 

aquesta infraestructura a l'entorn al que es troba.  

A la Taula 17 tenim els respectius pesos considerats, la Taula 18 ponderem els pesos del subcriteris 

per les seves puntuacions, i a la Taula 19 obtenim la valoració final de cada alternativa. 
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Taula 17: Pes criteris i subcriteris 

Criteri 
Pes 

criteri 
Subcriteri Pes subcriteri 

Econòmics 35 % 

Cost abric de recer 50 % 

Cost dragat 30 % 

Explotació amarres 20 % 

Mediambientals 40 % 

Afectació flora i fauna 40 % 

Impacte visual 20 % 

Circulació aigua interior 20 % 

Integració paisatgística 20 % 

Sociològics 5 % Llocs de treball generats 100 % 

Funcionals 20 % 

Comportament front a 
temporals 

40 % 

Cohesió 30 % 

Facilitat de maniobra 10 % 

Maniobra d'atracament 20 % 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 18: Valor puntuacions obtingudes per a cada subcriteri 

Criteri Subcriteri 
 

Alternativa 

Pes Subcriteri 
1 2 3 4 

P Valor  P Valor P Valor P Valor 

 Cost abric de recer 0.5 10 5 0 0 0 0 0 0 

Econòmics Cost dragat 0.3 10 3 6.4 1.9 4.9 1.5 3 1 

 
Explotació amarres 0.2 4.7 0.9 6.8 1.4 8.4 1.7 10 2 

Total 1 
 

8.9 
 

3.3 
 

3.2 
 

2.9 

 Afectació flora i fauna 0.4 10 4 6.9 2.8 6.1 2.4 5 2 

Mediambientals Impacte visual 0.2 10 2 7 1 6.5 1.3 6 1 

 Circulació aigua interior 0.2 10 2 7.3 1.5 6 1 5 1 

 
Integració paisatgística 0.2 10 2 5 1 2 0 0 0 

Total 1 
 

10.0 
 

6.6 
 

5.3 
 

4.2 

Sociològics 
Llocs de treball generats 1 5 5 6.5 6.5 9 9 10 10 

Total 1 
 

5.0 
 

6.5 
 

9.0 
 

10.0 

Funcionals 

Comportament front a temporals 0.4 6 2 10 4 10 4 10 4 

cohesió 0.3 10 3 6.2 1.9 5 2 6.4 1.9 

Facilitat de maniobra 0.2 10 2 7.5 1.5 7.5 1.5 7.5 1.5 

maniobra d'atracament 0.2 10 2 8.6 1.7 8.1 1.6 7.5 1.5 

Total 1 
 

9.4 
 

9.1 
 

8.6 
 

8.9 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 19: Valoració final alternatives 

Criteri Pes 

Alternativa 

1 2 3 4 

Suma Subcriteris Valor  Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor 

Econòmics 0.30 8.9 2.7 3.3 1.0 3.2 0.9 2.9 0.9 

Mediambientals 0.45 10.0 4.5 6.6 3.0 5.3 2.4 4.2 1.9 

Sociològics 0.05 5.0 0.3 6.5 0.3 9.0 0.5 10.0 0.5 

Funcionals 0.20 9.4 1.9 9.1 1.8 8.6 1.7 8.9 1.8 

Total 1 
 

9.3 
 

6.1 
 

5.5 
 

5.0 

Font: Elaboració pròpia 

 

Per tant, a partir de l'anàlisi multicriteri obtenim que la millor alternativa és la primera. Si variem un 

10% cada un dels pesos assignats (Taula 20, Taula 21, Taula 22) obtenim en tots els casos que la 

alternativa més valorada és la primera i, a més, amb una diferència molt considerable respecte les 

altres. 

Taula 20: Valoració final alternativa variant un 10% els pesos dels criteris. Cas 1 

Criteri Pes 

Alternativa 

1 2 3 4 

Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor 

Econòmics 0.4 8.9 3.56 3.3 1.32 3.2 1.3 2.9 1.2 

Mediambientals 0.35 10 3.5 6.6 2.31 5.3 1.9 4.2 1.5 

Sociològics 0.05 5 0.25 6.5 0.33 9 0.5 10 0.5 

Funcionals 0.2 9.4 1.88 9.1 1.82 8.6 1.7 8.9 1.8 

Total 1 
 

9.19 
 

5.78 
 

5.3 
 

4.9 

Font: Elaboració pròpia 
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Taula 21: Valoració final alternativa variant un 10% els pesos dels criteris. Cas 2 

Criteri Pes 

Alternativa 

1 2 3 4 

Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor 

Econòmics 0.4 8.9 3.56 3.3 1.32 3.2 1.3 2.9 1.2 

Mediambientals 0.4 10 4 6.6 2.64 5.3 2.1 4.2 1.7 

Sociològics 0.15 5 0.75 6.5 0.98 9 1.4 10 1.5 

Funcionals 0.1 9.4 0.94 9.1 0.91 8.6 0.9 8.9 0.9 

Total 1 
 

9.25 
 

5.85 
 

5.6 
 

5.2 

Font: Elaboració pròpia 

 

Taula 22: Valoració final alternativa variant un 10% els pesos dels criteris. Cas 3 

Criteri Pes 

Alternativa 

1 2 3 4 

Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor Suma Subcriteris Valor 

Econòmics 0.3 8.9 2.67 3.3 0.99 3.2 1.0 2.9 0.9 

Mediambientals 0.3 10 3 6.6 1.98 5.3 1.6 4.2 1.3 

Sociològics 0.3 5 1.5 6.5 1.95 9 2.7 10 3.0 

Funcionals 0.1 9.4 0.94 9.1 0.91 8.6 0.9 8.9 0.9 

Total 1 
 

8.11 
 

5.83 
 

6.1 
 

6.0 

Font: Elaboració pròpia. 
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6. Descripció detallada alternativa escollida 
A partir de l’anàlisi multicriteri realitzat a l’apartat anterior hem determinat que l’alternativa 1 és, en 

diferència, la millor. 

A continuació, analitzem detalladament la solució adoptada i justifiquem el perquè de cada tipologia 

considerada per a l’obra.  

Nota: Cal comentar que la solució adoptada ha variat al llarg de la realització del projecte, de forma 

que la essència inicial de la alternativa 1 es manté però la solució final (Figura 8) ha incorporat 

modificacions i millores. A continuació les detallem: 

Figura 8: Solució final. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.1. Moll 
Per aquesta obra hem sospesat l’ús de dues tipologies diferents: 

 Estructures de contenció amb parament vertical (Figura 9). 

 Estructures obertes (Figura 10). 

Figura 9: Estructures de contenció amb parament vertical. 

 

Font: Apunts classe Eng. Portuària i offshore. 

 

Figura 10: Estructures obertes. 

Font: Apunts classe Eng. Portuària i offshore. 

 

Donada la limitació d’espai en la dàrsena, amplada de la qual oscil·la entre els 35 i 60 metres, s’ha 

optat per la primera opció ja que les estructures obertes, al estar construïdes en talús, es perd 

operativitat en la dàrsena. En el nostre cas aquesta pèrdua seria d’uns  8 metres (1.25-2hT), totalment 

impensable per la pèrdua de capacitat que això implicaria. 
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No obstant, donat que les estructures amb parament vertical reflecteixen molt més les onades que les 

estructures obertes i que, en el nostre cas, no disposem de dic de recer, es poden donar situacions on  

l’agitació sigui alta. Per disminuir aquest efecte, disposarem de blocs Bara (Figura 11) en el parament 

vertical, els quals es poden situar de forma alternada o superposades. Sobre del bloc Bara situarem la 

biga cantil, mentre que per sota construirem els bloc de formigó submergit, la disposició general 

s’observa a la Figura 12. 

Figura 11: Blocs Bara. 

 

 

 

 

Font: Guer Ingeniería. 
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Figura 12: Situació blocs Bara en moll de gravetat. 

 

Font: Guer Ingeniería. 

 

6.2. Pantalans 
Pel que fa als pantans, poden ser flotants, els quals tenen una estructura d’acer, estan coberts per un 

pis de fusta, disposen de flotadors de poliestirè i estan anclats al fons mitjançant cadenes que van 

lligades a morts (Figura 13), o poden ser fixes, de formigó armat, els quals es fixen mitjançant pilots. 

Figura 13: Pantalà flotant prefabricat de fusta 
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Font: ITP 
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En aquest cas la tipologia escollida (pantalans flotants) no es basa en cap motiu de funcionalitat del 

port, sinó que és una qüestió purament estètica, ja que es considera que en un entorn natural, els 

pantalans flotants, amb pis superior de fusta, queden més ben integrats en el paisatge. 

 

6.3. Zona d’aparcament i rampa de varada 
Les formes en planta que s’han donat a l’esplanada on es situa la zona l’aparcament i la rampa de 

varada (Figura 14)  han estat inspirades en les formes d’un riu trenat.  

Això s’ha fet perquè aquesta zona és el punt de desguàs del torrent de l’Estany, de forma que s’ha 

intentat inserir aquesta esplanada a un entorn de gran biodiversitat i en continua evolució. Per tant, 

se l’ha dotat de formes naturals per tal que afavoreixin aquesta interacció i a una futura regeneració 

de l’entorn, formes que a la vegada són existents en l’actual disposició del port Natural de l’Estany 

Gras (Figura 15). 

En concret s’ha pres com a model les formes generades en el riu La Tordera (Figura 16).  

Finalment, cal comentar que aquesta esplanada té capacitat per a 69 vehicles, nombroses zones 

d’aparcament per a motos així com és on es situa la rampa de varada. 

Figura 14: Esplanada d’aparcament i rampa de varada. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 15: Estat actual de la desembocadura del torrent de l’Estany. 
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Font: ICC. 

Figura 16: Formes trenades del riu La Tordera (Ortofoto rotada 180
o
). 

 

Font: ICC. 
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6.4. Nova esplanada  
Un dels principals problemes que sorgeixen en les construccions dels ports és l’excés de material 

procedent del dragatge de la dàrsena, fet que pot encarir molt el pressupost de l’obra si aquest 

material acaba a un evocador, amb el conseqüent  impacte ambiental que es genera en una altre zona 

del territori. 

Per evitar això, part del material procedent del dragat de la dàrsena s’utilitza en l’esplanada de 

l’aparcament i la resta, serveix per a la construcció d’una nova esplanada (Figura 17), on es situarà la 

capitania, un edifici de serveis, un bar-restaurant i un parc infantil. 

Figura 17: Nova esplanada. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.5. Edificacions 
Tres són les noves edificacions que es realitzaran al Port Natural de l’Estany Gras. 

D’una banda, l’edifici de capitania i serveis a la nova esplanada (encerclat en vermell a la Figura 18), 

on també es situarà el Bar-restaurant (encerclat en blau a la Figura 18), i per altra banda, a l’extrem 

Sud del Port, es construirà un altre edifici de serveis (encerclat en taronja a la Figura 18), dotat de 

dutxes i banys. 

Finalment, s’acondicionarà el panyol existent al Port (encerclat en verd a la Figura 18). 

Figura 18: Edificacions. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.6. Zona de pícnic 
L’entorn del Port Natural de l’Estany Gras és únic per la seva biodiversitat, però també per ser un punt 

de transició entre el medi marí i el terrestre. Aquesta transició fa que siguin molts els usos que si 

donen en aquest espai i, per tant, es considera que la millor manera de poder gaudir d’aquesta 

essència és dotar l’espai d’usos públics que respectin el medi i permetin gaudir de entorn. 

S’ha considerat que la millor manera de realitzar aquesta transició és mitjançant un zona de pícnic, 

situada entre la platja i el port, de forma que es pugui gaudir de tot l’entorn natural però que a la 

vegada i hagi una separació d’usos i privacitat. 

És disposarà de 6 taules de pícnic envoltades de pins autòctons i d’un parc infantil (Figura 19). 

Figura 19: Zona de pícnic. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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6.7. Zones d’esbarjo 
Finalment, l’últim dels usos de que es dotaran al Port Natural de l’Estany Gras és de dos parcs 

infantils, un a la nova esplanada, davant del bar-restaurant i l’altre al costat de la zona de pícnic, 

juntament a la platja. 

Figura 20: Parcs infantils. 

 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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1. Introducció 
L’objectiu d’aquest annex és el de definir la distribució en planta i alçat de les actuacions a 

realitzar a la dàrsena del Port Natural de l’Estany Gras. 

 

2. Dimensions d'amarratge 
El disseny en planta del Port Natural de l'Estany Gras inclou dos tipus d'amarratge de les 

embarcacions. En funció de la zona del Port els amarratges seran en punta o en disposició lateral. 

A continuació determinem les dimensions característiques per a cada una de les tipologies:  

 

2.1. Dimensions característiques 

2.1.1. Amarratge en punta 

La longitud de la línia d'amarratge ocupada      és la suma de la mànega     de les 

embarcacions i dels espais buits disposats entre elles, els quals tenen la finalitat de facilitar la 

maniobra d'atracament així com per situar les defenses de les embarcacions. Per al 

dimensionament de les instal·lacions portuàries utilitzarem la relació ( 1): 

         ( 1) 

Per tant, donat que tenim dues categories d'embarcacions, la longitud de la línia d'amarratge 
ocupada serà: 

Taula 1: Longitud de la línia d'amarratge en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora (m) Mànega (m)    (m) 

1    2.4 2.88 

2       3 3.6 

Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa a la longitud d'amarratge     serà igual a la suma de l'eslora     més un resguard 

corresponent a la distància entre l'embarcació i el moll: 

Taula 2: Longitud d'amarratge en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora (m) Resguard (m)   (m) 

1    1.2 7.2 

2       1.8 9.8 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 1: Dimensions principals de l'amarratge per a la disposició d'amarratge en punta  

 

 

2.1.2. Amarratge lateral 

Aquesta segona tipologia d'amarratge serà tan sols per a la categoria número 1 (embarcacions 

amb eslora de fins a 6 metres). En aquest cas, la longitud en línia d'amarratge ( 2) dependrà de 

l'eslora, mentre que la longitud d'amarratge ( 3) serà igual a la mànega de l'embarcació més un 

resguard    : 

              ( 2) 

                   ( 3) 

Figura 2: Dimensions principals de l'amarratge per a la disposició d'amarratge lateral  

 

Font: Elaboració pròpia 
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3. Amplada del canal de navegació 
La ROM 3.1-99 defineix l'amplada mínima     pels canals de navegació. No obstant, el 

procediment emprat està pensat per a grans bucs i llargs canals de navegació. En el nostre cas, 

donat que ens trobem en un port esportiu i que, en quant a canal de navegació ens referim a 

l'amplada mínima que ha de tenir les zones per a les quals circularan les embarcacions, definim B 

com ( 4) resultat de la disposició de la Figura 3, on es té en compte que una embarcació es pugui 

quedar de través sense que afecti la circulació d'una altre. 

            ( 4) 

Figura 3: Hipòtesis per al càlcul de l'amplada del canal de navegació 

 

Font: Elaboració pròpia 

Per tant, donat que les embarcacions amb eslora superior a 6 metres no tenen accés a tota la 

dàrsena, obtenim dos valors per a l'amplada del canal de navegació: 

Taula 3: Amplada del canal de navegació en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora (m) Mànega (m) B 

1    2.4 13.8 m 

2       3 18 m 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 4: Amplada del canal principal de navegació 

 

Font: ROM 3.1-99 

 

4. Amplada de la dàrsena 
L'amplada mínim de la dàrsena       per a un fondeig amb àncora o mort a banda i banda de la 

dàrsena (Figura 5) s'obté amb la expressió ( 5). 

Figura 5: Amplada de la dàrsena per a un fondeig amb àncora o mort 

 

Font: ROM 3.1-99 
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                    ( 5) 

On L es la eslora total del buc major que pot operar a qualsevol dels molls de la dàrsena;     és 

un factor que quantifica l'àrea de maniobra de bucs entre dos alineacions de bucs d'una i altre 

banda, tenint un valor de 1.50 per a dàrsenes amb embarcacions menors a 12 metres d'eslora; z 

és un factor que quantifica la distància des del punt de fondeig del mort a la proa del buc; h és la 

profunditat d'aigua existent a la dàrsena (valor més desfavorable entre els possibles). 

Amb aquestes consideracions obtenim: 

Taula 4: Amplada del canal de la dàrsena en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora (m) Mànega (m)     

1    2.4 22.5 m 

2       3 30 m 

Font: Elaboració pròpia 
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5. Calat 
El Port Natural de l'Estany Gras presenta un calat irregular (Figura 6) i en moltes zones insuficient 

per a l'explotació prevista en el futur.  

Figura 6: Batimetria del Port Natural de l'Estany Gras. Cotes 0 (vermell), -0.3 (blau), -1 (verd) i -2 metres (groc). 

 

Font: Elaboració pròpia 

Conseqüentment, serà necessari dragar per tal d'obtenir una batimetria que permeti una correcta 

explotació del port així com garanteixi en qualsevol condició la seguretat de les embarcacions. 

A partir de la ROM 3.1-99 determinem la profunditat d'aigua necessària en les diferents àrees de 

navegació i flotació tenint en compte les consideracions següents: 

 El calat de les embarcacions, en condicions estàtiques i dinàmiques     . 

 La variació en el nivell de l'aigua     . 

 Els resguards de seguretat per evitar una col·lisió de les embarcacions amb el fons     . 
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Figura 7: Factors que intervenen en la determinació de les profunditats d'aigua en les àrees de navegació i flotació. 

 
Font: ROM 3.1-99 

A continuació determinem els càlculs de   ,    i   : 

Factors relacionats amb el buc      

 Calat estàtic de la embarcació     : Es determina per a la flotació en aigua de mar i 

correspon, per a cada tipus d'embarcació, al major calat que pot operar en la instal·lació 

segons les condicions previstes d'explotació. 

Utilitzem els valors definits en la ROM 3.1-99 pel calat de les embarcacions: 

Taula 5: Amplada del canal de la dàrsena en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora (m) Calat estàtic      

1    1 

2       1.3 

Font: Elaboració pròpia 

 

 Canvis en la densitat de l'aigua: Donat que els calats dels bucs es determinem 

habitualment per a la condició més desfavorable amb densitats d'aigua de mar, només es 

produirà una diferència de calat quan l'embarcació passi de navegació d'aigua salada a 

aigua dolça. En el nostre cas això no succeeix i, per tant, aquest terme de    es igual a 

zero. 
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 Sobrecalat per distribució de càrregues: Aquest terme només té sentit en bucs de 

transport de mercaderies, petrolers, etc. Per a embarcacions d'esbarjo el seu efecte està 

contemplat en el calat en la condició més desfavorable. 

 Trimat dinàmic o squat: El timat dinàmic o squat és el increment addicional de calat d'una 

embarcació en relació amb el seu nivell estàtic d'aigua, produït pel moviment de la 

embarcació a una velocitat determinada. 

La navegació d'un buc en aigües tranquil·les ocasiona una velocitat relativa entre el vaixell 

i l'aigua. Aquesta diferència de velocitats altera la distribució de pressions 

hidrodinàmiques al voltat del buc i genera els següents efectes: 

- Un descens del nivell de l'aigua que és variable al llarg de l'eslora del buc. 

- Una força vertical descendent actuant sobre el casc del buc i un moment en relació a 

l'eix horitzontal transversal que ocasiona un desplaçament del buc en el seu pla 

longitudinal de simetria, que es compon per tant de dos moviments: 

o Una translació vertical descendent uniforme. 

o Un gir sobre l'eix horitzontal transversal. 

El squat és doncs la combinació d'ambdós efectes (descens del nivell de l'aigua i dels dos 

moviments) que produeixen variacions del calat del buc de diferent valor al llarg de la 

seva eslora. 

Determinem el seu valor a partir de la fórmula de HUUSKA/GULIEV/ICORELS ( 6): 

       
 

   
  

   
 

      
 

    
( 6) 

On    és el valor màxim del trimat dinàmic (m);   és el volum del desplaçament del buc 

(m3);     és la eslora entre perpendiculars del buc (m);     és el numero de Froude 

     
  

   
  (adimensional);    és la velocitat relativa del buc respecte l'aigua (m/s); g és 

l'acceleració de la gravetat (m/s2); h és la profunditat de l'aigua en repòs (m);    és un 

coeficient adimensional de correcció per a canals submergits o convencionals. 

Amb aquests paràmetres obtenim el valor del trimat dinàmic: 

Taula 6: Amplada del canal de la dàrsena en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora   (m3) Lpp (m) vr (m/s) Fnh Ks    (m) 

1 6 14.4 5 1.5 0.26 1 0.09 

2 8 36 6.5 1.5 0.26 1 0.14 

Font: Elaboració pròpia 

 Moviment del buc produït per l'onatge     : La ROM 3.1-99 defineix els moviments d'un 

buc produïts per l'onatge (Figura 8) per a embarcacions amb eslora entre perpendiculars 

superiors a 75 metres. A pesar que per a embarcacions petites aquest efecte també 

existeix, donat que el seu valor és molt petit el seu efecte l'inclourem en el reguard. 
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Figura 8: Factors que intervenen en la determinació de les profunditats d'aigua en les àrees de navegació i flotació.

 

Font: ROM 3.1-99 

 Escores produïdes pel vent, corrents i canvis de rumb: El seu efecte és negligible en 

comparació als altres. Per tant, els suposarem igual a zero. 

 Resguard per a la seguretat i control de la maniobrabilitat del buc       : és l'espessor 

mínim de la làmina d'aigua que ha de quedar sota la quilla per tal que l'embarcació pugui 

mantenir el control de la navegació. Segons la ROM 3.1-99 aquest valor és de 0.10 metres 

per a embarcacions d'esbarjo. 

 Marge de seguretat       : és el resguard vertical lliure que ha de quedar sempre 

disponible entre el casc del buc i el fons. Segons la ROM 3.1-99 aquest valor és de 0.40 

metres per a embarcacions d'esbarjo però el suposarem de 0.6 m per tal de tenir en 

compte el moviment del buc produït per l'onatge així com les escores produïdes per vent, 

corrents i canvis de rumb 

Per tant,    ens queda com: 

Taula 7: Amplada del canal de la dàrsena en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora    (m)    (m)      (m)      (m)    (m) 

1 6 1 0.09 0.1 0.6 1.79 

2 8 1.3 0.14 0.1 0.6 2.14 

Font: Elaboració pròpia 
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Factors relacionats amb el nivell de les aigües      

 Marea astronòmica 

 Marea meteorològica 

Aquest fenòmens els hem determinat a l’annex 5. La combinació d'ambdós pot produir un 

descens de fins a 33 cm respecte el nivell mitjà del mar. 

 

Factors relacionats amb el fons      

 Marge per a imprecisions de la batimetria: S'inclou en aquest concepte el resguard 

addicional que s'ha de preveure per cobrir les imprecisions de la batimetria. 

La ROM 3.1-99 recomana utilitzar el següent valor: 0.25 + 1% de la profunditat de l'aigua. 

 Depòsit de sediments entre dos dragats: La profunditat d'aigua addicional que s'ha de 

preveure pels aterraments que es poden produir entre dos campanyes de dragat 

dependrà de la dinàmica litoral o fluvial del lloc que es consideri i del temps que 

transcorrin entre dos campanyes successives de dragat. 

El port natural de l'Estany Gras es troba en una costa altament rocosa. Aquest fet, 

juntament amb la no es construcció de cap estructura de defensa exterior que afecti a la 

dinàmica litoral, fa que l'aterrament per dinàmica litoral sigui extremadament baix. 

D'altra banda, la part del port més propera a la riera on a més no hi ha transit 

d'embarcacions, es realitzarà un dragat més profund de forma que acumuli el sediment 

provinent de la riera, de forma que aquest no afecti a la batimetria de la dàrsena. 

Per tant, podem considerar que la sedimentació total serà pràcticament nul·la, malgrat 

que li donarem un valor de 0.2 metres en concepte de seguretat.   

 Tolerància de l'execució del dragat: depèn fonamentalment de les característiques del 

sòls, de l'equip de dregat utilitzat i de les condicions mediambientals limits en les que es 

permeti la operació d'aquest equips. La ROM 3.1-99 recomana utilitzar valors d'entre 0.3 i 

0.5 metres en funció del tipus de sòl. En el nostre cas utilitzarem un valor de 0.4 degut a 

què el sòl està format per graves. 

Per tant, ens queda que                                       

Calculats   ,    i    podem determinar que el calat (H) en les àrees de navegació i flotació ha de 

ser igual o superior a 3.005 i 3.385 metres en funció de la categoria d'embarcació que hi faci ús. 

Taula 8: Amplada del canal de la dàrsena en funció de la categoria d'embarcació 

Categoria Eslora    (m)    (m)    (m)   (m)  

1 6 1.79 0.33 0.885 3.005  

2 8 2.17 0.33 0.885 3.385  

Font: Elaboració pròpia 
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No obstant, donat que el Port Natural de l'Estany Gras és de dimensions reduïdes i la diferència 

per a les dues categories d'embarcacions és molt baixa, dimensionarem el port amb un calat 

constant al llarg de la seva dàrsena per tal de facilitar el procediment del dragat. Concretament 

dimensionarem perquè tota la dàrsena tingui un calat de 3.5 metres.  

6. Nivell de coronació dels molls 
Els nivells de coronació dels molls seran iguals o superiors al nivell més alt que resulti de 

l'aplicació dels següents criteris: 

 Criteri d'explotació 

El nivell dels molls s'estableix en funció del Nivell Mig d'Operació (NMO) de les aigües, 

incrementat en la quantitat següent en funció del desplaçament del buc major que operi 

al moll: 

Taula 9: nivell de coronació dels molls en funció del criteri d'expltació. 

 

Font: ROM 3.1-99 

Per tant, per al Port Natural de l'Estany Gras el criteri d'explotació correspon a 0.5 metres 

per sobre del Nivell Mig d'Operació. 

Segons la ROM 3.1-99 el NMO és igual al nivell mig del mar + 0.10 metres.  

            
         

 
      

         

 
               ( 7) 

On PMVE és la plenamar màxima viva equinoccial i BMVE és la baixamar mínima viva 

equinoccial. 

 Criteri de no ultrapassament de les aigües lliures exteriors 

El nivell dels molls s'estableix en funció del Nivell més alt de les aigües lliures exteriors en 

condicions extremals de disseny associat a un risc admissible de 0,10, nivell que 

s'incrementarà amb un resguard mínim de 0.50 m. 

 Criteri que el nivell freàtic no sobrepassi el trasdós del moll 

El nivell dels molls s'establirà de tal forma que les canalitzacions dels serveis (aigua, llum, 

electricitat, etc.) quedin situades per sobre del nivell freàtic de les aigües del trasdós del 

moll. Per a aquesta finalitat es mantindran els nivells dels molls al menys 0.50 metres per 

sobre del nivell freàtic determinat en condicions extremes de disseny associades a un risc 

admissible de 0.10. 

 Criteris de drenatge 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 8: Dimensionament dàrsena  

267 
 

El nivell dels molls ha de permetre el drenatge de les aigües pluvials en les condicions més 

desfavorables de disseny. 

Amb aquestes consideracions determinem que el nivell mínim de coronació dels molls és igual a 

0.92 m per sobre del NMO. Per facilitar la construcció dimensionarem els molls amb una cota de 

coronació igual a un metre.  
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1. Dimensionament Estructures Internes 

1.1. Introducció 
L’objectiu d’aquest annex és el de definir les estructures internes del Port Natural de l’Estany Gras 

i comprovar la seva estabilitat en front de les sol·licitacions que pot rebre. 

1.2. Moll 

1.2.1. Tipologia 

La tipologia de moll escollit per al Port Natural de l'Estany Gras és el moll de blocs executat in situ 

(formigó submergit), sobre el qual es situaran els blocs Bara i la viga cantell 

La construcció d'aquest tipus de moll es realitza, en gran part, sota de l'aigua mitjançant 

procediments de formigó submergit. És a dir, bombejant formigó ric en ciment amb l'extrem del 

tub situat en la massa de la zona a formigonar, de forma que al expandir-se, s'eviti al màxim el 

rentat del ciment i l'àrid fi. 

La Figura 1 mostra una secció tipus d'aquesta obra d'amarratge. La geometria de la secció pot ser 

molt variada però en general es pot assimilar a formes rectangulars o trapezoïdals en els que la 

base és de l'ordre del 50 al 80% de l'altura. L'amplada en coronació sol variar entre un i quatre 

metres. 

Aquest sistema s'aplica a molls de petita altura assentats sobre terrenys resistents així com en 

terrenys de baixa capacitat portant sobre banquetes d'escullera. Aquest tipus de moll està indicat 

on no existeixi espai per a la prefabricació de blocs o mitjans per a la seva col·locació, com és el 

cas del Port Natural de l'Estany Gras. 

Figura 1: Situació blocs Bara en moll de gravetat. 

 

Font: Guer Ingeniería. 
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1.2.2. Secció 

La Figura 2 mostra un croquis de la secció tipus del moll a executar al Port Natural de l'Estany Gras 

amb les seves dimensions de les quals cal destacar: 

 L'altura del bloc de formigó és de 3.5 metres dels quals 3 són submergits. 

 La banqueta de regularització està formada per escullera amb un pes comprès entre els 

100 i els 200 quilograms. Aquesta banqueta té una altura d'un metre i un pendent 

aproximat de 1.5H:1V. 

 Les característiques dels materials utilitzats són les següents: 

- Formigó:                     El formigó tipus HM-30/F/25/IIIc+Qb. 

- Pedra-ple (tot un):                                        

Figura 2: Secció moll i dimensions corresponents. 

 

Font pròpia. 

 

1.2.3. Accions 

A continuació definim les accions presents en el moll i calculem la seva estabilitat. 

Totes les fórmules i valors que es presenten a continuació estan calculats per metre lineal de moll. 

 

1.2.3.1. Pes propi (Figura 3). 

El pes propi del formigó és la principal força estabilitzadora del moll. 

                    ( 1) 

     
 

 
              

( 2) 
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Figura 3: Força Pes (W) 

 

Font pròpia. 

1.2.3.2. Empenta hidrostàtica (E) 

L'empenta de l'aigua també és una força estabilitzadora del moll. Té una distribució triangular i 

està aplicada a un terç de la base del triangle. 

  
 

 
                 ( 3) 

     
 

 
             

( 4) 

Figura 4: Força Empenta Hidrostàtica (E) 

 

Font pròpia. 
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1.2.3.3. Subpressió (S) 

Es tracta d'una força ascendent causada per la permeabilitat de l'escullera, material sobre el que 

es recolza el bloc de formigó. 

                        ( 5) 

      
 

 
             

( 6) 

Figura 5: Força Subpressió (  )  

 

Font pròpia. 

 

1.2.3.4. Pressió del pedraple 

Per el càlcul de la pressió que exerceix el pedraple sobre el bloc de formigó utilitzarem el 

procediment definit a la ROM 0.2-90 on, a partir de la teoria de Rankine, es calcula el coeficient 

d'empenta activa   . 

             
 

 
  ( 7) 

                 ( 8) 

                              ( 9) 

      ( 10) 
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Figura 6: Pressió del pedraple sobre el bloc de formigó 

 

Font: ROM 2.0-11 

 

1.2.3.5. Tracció del Noray (N) 

Es considera la tracció exercida per el Noray d'una amarratge és: 

           ( 11) 

                   ( 12) 

Figura 7: Força del Noray 

 

Font pròpia. 
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1.2.4. Estabilitat 

El càlcul de l'estabilitat de l'estructura consisteix en determinar la resistència al lliscament i 

l'estabilitat en front de bolcada. 

1.2.4.1. Resistència al lliscament 

S'ha de complir la condició ( 13): 

   
    

   
     ( 13) 

On FS és el factor de seguretat i    ,    són les forces verticals i horitzontals actuant al moll. 

Les forces verticals actuants són el pes propi i la subpressió, mentre que les horitzontals són 

l'empenta hidrostàtica, la pressió del pedraple i la tracció del Noray, de forma que obtenim: 

            ( 14) 

 

1.2.4.2. Estabilitat en front de bolcada 

L'estabilitat en front a bolcada es calcula a partir de ( 15) 

   
     

      
     ( 15) 

On FS és el factor de seguretat i      ,       són els moments estabilitzadors i bolcadors 

respectivament actuant al moll. 

Els moments estabilitzadors són el pes i la pressió hidrostàtica, mentre que la subpressió, la 

pressió del pedraplé i la tracció del Noray són es bolcadors.  

En el nostre cas obtenim: 

            ( 16) 

 

Per tant, donat que es compleixen els factors de seguretat de lliscament i de bolcada, podem 

afirmar que el moll serà estable. 
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1.3. Pantalans 
La tipologia escollida per al Port Natural de l'Estany Gras és el pantalà flotant ancorat al fons 

mitjançant morts, la unió dels quals es realitza en cadenes.  

Per tal de produir un mínim impacte ambiental en el procés constructiu, així com integrar al 

màxim les obres internes del Port a l'espai Natural, sobta per instal·lar pantalans prefabricats de 

fusta amb una base de perfils d'acer de l'empresa ITP (Figura 8). 

Figura 8: Pantalà prefabricat de fusta 

 

Font: ITP 

A continuació detallem cada una de les parts del pantalà i les seves propietats: 

 

1.3.1. Estructura 

Estructura formada per una base de perfils d'acer S275 protegits contra la corrosió mitjançant 

galvanitzat en calent de forma que s'assegura una alta duració en quant a la oxidació de l'acer 

(Figura 9). Les propietats que atorga aquesta base al pantalà són les següents: 

 Densitat mitja dels materials de l'estructura: 7.850 km/m3. 

 Resistència mitja a tracció: 48 kg/mm2. 

 Límit elàstic: 26 kg/mm2. 

 Allargament en trencament: 24%. 

 Duresa superficial Brinell: 130HB. 

 Sobrecàrrega màxima: 150 kg/m2. 
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Figura 9: Base d'acer S275 

 

Font: ITP 

 

1.3.2. Pis 

La part superior del pantalà està formada per taulons de fusta tropical d'alta densitat amb ranures 

antilliscants (Figura 10). Disposa de gran resistència front a l'acció dels fongs, termites i altres 

insectes xilòfags.  

Propietats: 

 Secció del tauló: 22 mm d'espessor i 140 mm d'amplada. 

 Densitat: 1200 kg/m3. 

 Duresa (escala de Monnin): 14.6% (Molt dura). 

La unió a l'estructura es realitza mitjançant travesses de la mateixa fusta i cargols d'acer 

inoxidable A-2. 

Figura 10: Pis 

 

Font: ITP 
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1.3.4. Defenses laterals 

Per a la defensa lateral s'utilitza d'una banda fusta tropical d'alta densitat (Figura 11) (part 

superior) així com goma EPDM (Figura 12) que proporciona gran robustesa i absorció als impactes 

de les embarcacions (situada just per sota de la fusta tropical). 

Figura 11: Fusta tropical situada a la part superior 

 

Font: ITP 

Figura 12: Goma EPDM 

  

Font: ITP 
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1.3.5. Elastòmers d'unió 

Les unions entre els diferents trams del pantalà es realitza mitjançant elements elàstics de cautxú 

artificial i sintètic (Figura 13). Aquests conjunts esmorteixen la unió entre els diferents elements 

de l'acer per tal de reduir la fatiga causada pels moviments originats per les corrents i l'onatge. 

Dissenyats per permetre un cert moviment entre els trams del pantalà, estan formades per una 

combinació d'anelles de goma, volanderes i cargols. 

Figura 13: Elastòmers d'unió 

 

 

Font: ITP 
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1.3.6. Flotadors 

Utilitzarem flotadors de formigó amb nucli de poliestirè expandit (Figura 14) 

Figura 14: Flotador de formigó amb nucli de poliestirè expandit 

 

Font: ITP 

El seu gran pes així com la seva gran capacitat de flotació permeten complementar les 

instal·lacions amb capacitats de càrrega de fins a 350 kg/m2. 

Estan formats per un nucli de poliestirè expandit  i recoberts per una capa de 30 mm de formigó 
amb àrid fi reforçat amb una armadura interna d'acer inoxidable (Figura 15). Els perns de 
subjecció queden embeguts a les cantonades del flotadors i soldats a la armadura interna (Figura 
16). 

Figura 15: Secció del flotador 

 

Font: ITP 

La unió de la estructura del pantalà amb el flotador es realitza mitjançant quatre cargols 

d'acer inoxidable i "silent blocks" de 10mm. 

 

 

Figura 16: Armadura interna del flotador 
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Font: ITP 

 

1.3.7. Canalització dels serveis 

La canalització dels serveis tals com les canonades d'aigua, el cablejat elèctric i la xarxa de 

comunicació es realitza mitjançant una secció interior de 90x175 mm. Aquesta canalització està 

protegida per safates d'alumini anoditzat i ranures antilliscants, cargolades al pis mitjançant 

cargols d'acer inoxidable. 

 

1.3.8. Elements d'amarratge 

1.3.8.1. Elements d'amarratge de l'embarcació al moll 

Les tipologies més típiques d'amarratge al moll dels ports esportius són les cornamuses, els 

bol·lards i les argolles.  

Donat que l'objectiu principal en l'acondicionament del port és el de mantenir l'essència de l'espai 

natural que el rodeja, es considera oportú disposar de bol·lards fosos en ferro (Figura 17) ja que 

es tracta d'un element amb llarga tradició portuària i, per tant, servirà com a element de transició 

visual entre l'espai terrestre i el marí. 
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Figura 17: Bol·lard fos en ferro 

 

Font: ITP 

 

1.3.8.2. Elements d'amarratge al fons 

Utilitzarem morts fabricats de formigó RES 150 i àrid 11 els quals s'introdueixen en motlles on es 

disposa armadura d'acer. Aquesta armadura sobresurt per sobre de la superfície del formigó uns 

centímetres per tal d'afavorir la manipulació del mort, la connexió de cadenes i amarratge de cabs 

(Figura 18). Aquests elements serviran tant per l'amarratge del pantalà com per l'amarratge de les 

embarcacions. 

Figura 18: Morts de formigó 

 

Font: ITP 

Els morts de formigó s'uneixen amb una cadena mare (Figura 19) de tipus baula recta normal DIN 

764 de diàmetre 35 mm amb càrregues de trencament de 68.000 kg, amb un pes de 32 kg per 

metre lineal de cadena.  

Les amarres s'engrillonen a la cadena mare de forma que es reparteixen les càrregues de tir entre 

els morts que composen el tren de fondeig. 

Figura 19: Cadena mare 
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Font: ITP 

L'amarratge en punta de les embarcacions serà tipus "pota de gall" (Figura 20) ja que ens permet 

una major retenció de la proa (o popa en funció de com estigui amarrat el buc) en els moviments 

estribord - bavor. S'utilitzarà cabs gruixuts de poliestirè per amarrar l'embarcació els quals estaran 

units a una cadena galvanitzada que s'engrillona al fons a la cadena mare.  

Aquest conjunt disposa d'un cab de poliestirè trenat que lligat a la plataforma i a un dels cabs 

gruixuts de poliestirè de forma que permet a l'usuari recollir el conjunt del fons. 

Figura 20: Amarratge tipus "pota de gall" 

 

Font: ITP 

Pel que fa a la unió entre el pantalà i els morts s'utilitza cadenes galvanitzades de alt pes i longitud 
de forma que formen catenàries que actuen a mode de moll (Figura 21). 

Amb aquest sistema de fondeig amb diferents punts d'amarratge al fons es reparteixen els 
esforços horitzontals del pantalà. 
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Figura 21: Amarratge pantalà - mort de formigó. 

 

Font: ITP 
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1.4. Configuració dels amarres 
A continuació determinem les distàncies entre cada un dels elements per a les dues categories 

d'embarcacions: 

 Distància vertical Proa - Fondeig ( ). 

 Distància longitudinal Proa - mort ( ). 

 Distància longitudinal Proa - cantil ( ). 

 Longitud segment virat (  ). 

 Longitud tram de cadena (  ). 

 Longitud cab d'amarratge (  ). 

 Longitud cab guia (  ). 

       ( 17) 

        ( 18) 

              ( 19) 

          ( 20) 

 

        ( 21) 

         
 

 
 ( 22) 

             ( 23) 

 

On E i    són la eslora i el francbord de la embarcació respectivament i C és el calat del port. 

A partir de les fórmules ( 17) a ( 23) determinem les distàncies característiques de l'amarratge per 

a les dues categories d'embarcacions, agrupant-les a la Taula 1: 

Taula 1: Configuració dels amarres. 

Categoria   (m)    (m)   (m)   (m)   (m)   (m)    (m)    (m)    (m)    (m) 

1 6 1.5 3.5 5.0 7.5 0.5 9.0 3.0 7.8 12.8 

2 8 1.8 3.5 5.3 8.0 0.6 9.6 3.2 8.1 14.9 

Font pròpia. 

La Figura 22: Configuració dels amarres. es representen les dimensions principals de l'amarratge. 
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Figura 22: Configuració dels amarres. 

 

Font: ITP 
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1.5. Rampa de Varada 
L'acondicionament del Port Natural de l'Estany Gras està dissenyat perquè les embarcacions 

puguin accedir i ser tretes de l'aigua mitjançant una rampa de varada. 

Aquesta operació es realitzarà mitjançant un cabrestant amb impuls mecànica que farà lliscar el 

remolc sobre el que es situarà la embarcació.  

Els pendents típics de les rampes de varada oscil·len entre el 10 i el 15 %, de forma que s'ha 

adoptant per un pendent del 12.5 %. 

Per tant, donat que la cota del pàrking es troba a dos metres positius, la rampa tindrà una 

longitud de 16 metres visibles i de 10 metres submergits (per tal que s'arribi al la cota menys 1.5). 
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1.6. Floating Breakwater 
Com hem pogut observar a l'Annex 6, a partir del clima d'onatge anual de la part Sud de 

Catalunya, es preveu que el Port Natural de l'Estany Gras resti inoperatiu en mitja durant 254 

hores a l'any, és a dir, un 2.9% del total.  

Per tal de disminuir l'agitació interior del port, s'opta per col·locar un dic flotant (floating 

breakwater) als mesos més energètics (Novembre-Abril). 

Aquest dic flotant no té com a finalitat reduir el nombre d'hores d'inoperativitat sinó reduir 

l'agitació interior del port de forma que augmenti la seguretat i el confort al port. 

Poc són els estudis realitzats sobre dic flotants i els paràmetres amb els que s'han assajat disten 

molt de les condicions reals, ja que els estudis s'han realitzat per períodes d'ona  

          ( 24) 

de forma que és difícil poder dissenyar els paràmetres que el caracteritzen (profunditat, amplada i 

longitud). 

No obstant, les empreses comercialitzadores d'aquest element disposen d'assajos realitzat en 

condicions reals d'onatge i proporcionen valors del coeficient de transmissivitat per cada un dels 

seus productes. 

En termes generals, es donarà per bo qualsevol dic flotant que asseguri coeficients de 

transmissivitat inferiors a 0.6 i que tingui unes dimensions semblants a: 

 Longitud: 10 m. 

 Amplada: 1.5 m. 

 Profunditat: 1 m. 

La seva situació serà la indicada a la Figura 23 mentre que als mesos de baixa energia estarà 

segons indica la Figura 24. 
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Figura 23: Posició Floating Breakwater Novembre-Abril. 

 

Font pròpia. 

  



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 9: Dimensionament estructures internes  

291 
 

Figura 24: Posició Floating Breakwater Maig-Octubre. 

 

Font pròpia. 
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1. Dimensionament Ferms i Paviments 
 

1.1. Introducció 
Les instal·lacions portuàries es caracteritzen per unes sol·licitacions sobre ferms i paviments molt 

particulars. Concretament, i a diferència d'altres tipus d'infraestructures, les sol·licitacions en les 

instal·lacions són molt variades en funció de la zona en que ens trobem. Això implica un correcte 

tractament dels fems de cada una de les zones per tal que resisteixin les càrregues aplicades. 

El disseny de ferms es basarà en dues normatives. D'una banda. La Instrucción 6.1 y 6.2 IC de 

secciones de firme que s'utilitzarà per al dimensionament dels accessos així com per a les zones de 

circulació del port, mentre que el dimensionament de les zones portuàries es realitzarà a partir de 

la ROM 4.1-94.  
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1.2. Dimensionament zones portuàries 
La ROM 4.1-94 determina 3 usos en els ports esportius:  

 Zona d'operació o varada 

 Zona de circulació 

 Zona d'estacionament 

Cada un d'ells es caracteritzen per unes càrregues de càlcul pròpies, una d'intensitat d'ús i una 

determinada categoria de tràfic. 

Donat l'acondicionament i millora del Port Natural de l'Estany Gras no contempla la construcció 

d'una zona d'operació o varada, tan sols realitzarem el dimensionament per a les zones de 

circulació i d'estacionament. 
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1.2.1. Zona d'estacionament 

El dimensionament de les zones d'estacionament es realitzen a partir de la ROM 4.1-94. 

En primer lloc definim les càrregues de càlcul segons l'ús de les superfícies portuàries en funció 

del tipus de vehicle que hi té accés: 

 Baixa: Estacionament exclusiu de vehicles lleugers. 

 Mitja: Estacionament de vehicles pesats i lleugers. 

 Alta: Estacionament exclusiu de vehicles pesats. 

Per tant, donat que en el Port Natural de l'Estany Gras tan sols hi tenen accés els vehicles lleugers, 

la càrrega de càlcul segons l'ús de les superfícies portuàries serà baixa. 

D'altra banda, determinem la intensitat d'ús segons l'ús de les superfícies portuàries per al Port 

Natural de l'Estany Gras: 

 Reduïda: Menys de 10 places totals d'estacionament. 

 Mitja: Entre 10 i 100 places totals d'estacionament. 

 Elevada: Mes de 10 0places totals d'estacionament. 

Obtenint que la intensitat d'estacionament és mitja. 

A partir de les càrregues de càlcul i la intensitat d'ús, determinem la categoria de tràfic a partir de 

la Taula 1. 

Taula 1: Categoria de tràfic 

 

Font: ROM 4.1-94 

On les categories del tràfic es defineixen com: 

 Trànsit molt pesat: A 

 Trànsit pesat: B 

 Trànsit mig: C 
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 Trànsit lleuger: D 

Per tant, podem definir la categoria del trànsit en les zones d'estacionaments com trànsit lleuger. 

El següent pas és el de determinar la categoria de la explanada. Per a realitzar-ho, hem de tenir en 

compte la naturalesa i el grau de consolidació dels materials que utilitzarem en la base, així com 

els materials utilitzats en coronació. 

Per a la base de la explanada d'aparcament aprofitarem part del material dragat al port, de forma 

que utilitzarem rellenos granular, els quals es caracteritzen per ser una mescla de graves i sorres 

amb un contingut de fins no superior al 35%. 

Donat que el contingut de fins està comprés entre el 10 % i el 35 %, es tracta de rellenos 

compressibles. Per evitar aquest efecte, realitzarem un tractament de consolidació per tal 

d'accelerar el procés natural de consolidació. 

Els mètodes de consolidació contemplats a la ROM 4.1-94 són els següents: 

- Precàrrega 

- Compactació i substitució dinàmica 

- Vibroflotació 

- Consolidació amb explosius 

- Jet-Grouting 

Finalment, un últim tractament que considera la ROM 4.1-94 per accelerar la consolidació i que és 

particular per a les mescles de graves i sorres amb un contingut de fins comprés entre el 10 % i el 

35 % és el de intercalar capes de sorra entre la mescla de graves i sorres. 

Per la seva senzillesa i baix cost econòmic, utilitzarem la precàrrega com a mètode de 

consolidació. Aquesta precàrrega la realitzarem amb material procedent del dragat així com 

utilitzarem drens verticals per tal de disminuir el temps de sobrecàrrega. 

D'altra banda, també intercalarem capes de sorra entre la mescla de graves i sorres de forma que 

la combinació prècarrega - capa de sorra asseguri que no es produeixin assentaments no 

desitjables en la vida útil de la obra. 

Amb aquestes consideracions la categoria de la explanada resulta ser tipus RC: "rellenos regulares 

consolidados". 

Pel que fa a la coronació, utilitzarem sòls seleccionats, de forma que la categoria de la explanada 
serà tipus E2: Explanada bona, segons la Taula 2. 
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Taula 2: Categoria de la explanada.

 

Font: ROM 4.1-94 

Una vegada construïda la explanada s'haurà de realitzar un assaig de carga amb placa i corroborar 

els paràmetres següents per tal d'assegurar que la explanada construïda és tipus E2: 

 Min(E2) = 35 MPa 

 Max(E2/E1) = 2.0 

 

Finalment, només ens queda determinar l'estructura del ferm. Aquest pot ser de diferents unitats 

d'obra, de entre les quals destaquen: 

 Formigó vibrat 

 Formigó compactat amb corró 

 Formigó armat 

- Paviment de formigó armat amb juntes 

- Paviment continuo de formigó armat 

- Soleres de formigó armat 

 Formigó armat amb fibres 

 Plaques prefabricades de formigó 

 Llambordes prefabricats de formigó 

 Llambordes de pedra 

 Paviments asfàltics 

 Paviments percolats 

 Llits de grava 

La tipologia adoptada és la d'un paviment asfàltic, de forma que es doni continuïtat a la trama 

carretera-pàrking, buscant el mínim contrast en el impacte visual. 

Amb totes aquestes consideracions determinem les capes del ferm, el qual s'observa a la Figura 1. 
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Figura 1: Paviment per a la zona d'aparcament. 

 

Font: ROM 4.1-94 

Seguint la ROM 4.1-94, entre la capa base i el paviment (subbase granular), per a les explanades 

tipus E2 s'haurà de estendre una capa inferior de base del ferm amb un espessor de 0.25 metres 

de reblert tot-u artificial. 

La base granular estarà formada per una capa de 20 centímetres de suelocemento, mentre que la 

capa superior la formarà 0.08 metres de mescla bituminosa, format per dues capes de 0.04 

metres. 
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1.2.2. Zona de circulació 

Com hem comentat anteriorment, per al dimensionament del ferm a la zona de circulació 

s'utilitzarà la Instrucción 6.1 y 6.2 IC de secciones de firme. 

La estructura del ferm s'ha d'adequar durant la seva vida útil, entre altres factors, a la acció 

prevista del tràfic i, fonamentalment, del més pesat. Per tant, la secció estructural del ferm 

dependrà en primer lloc de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDP) que es prevegi pel 

carril de projecte en l'any de posada en servei.  

Aquesta intensitat l'utilitzarem per establir la categoria de tràfic pesat (Taula 3). 

Taula 3: Categoria de trànsit pesat. 

 

 

Font: Instrucción de carreteras Norma 6.1 IC. 

Donat que l'accés de vehicles pesats està restringit a les zones portuàries, la intensitat mitja diària 

de vehicles pesats serà menor de 25 i, per tant, la categoria de trànsit pesat serà T42. 

Com que les sol·licitacions a la zona de circulació seran baixes per la no presència de trànsit pesat, 

podem utilitzar la mateixa explanada de la zona d'aparcament per a la zona de circulació (E2) i així 

facilitar el procés constructiu. 

Per tant, només ens falta determinar la secció del ferm per a la categoria del trànsit T42 i la zona 

de circulació quedarà completament definida (Taula 4). 

Per tant, són 3 les possibles seccions a construir. La secció escollida serà la 4232 ja que així es 

donarà continuïtat entre les zones d'estacionament i les de circulació. 
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Taula 4: Seccions de ferm per a diferents categories de trànsit pesat.

 

Font: Instrucción de carreteras Norma 6.1 IC. 
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1.2.3. Mescla Bituminosa 

A continuació dimensionarem les mescles bituminoses (MB) de les zones d'aparcament com de 

circulació, les quals tindran les mateixes característiques però espessors diferents (0.08m la MB 

de la zona d'aparcament i 0.05m la MB de la zona de circulació). 

Per al seu dimensionament seguirem la Norma 6.1-IC i el PG-3: Arct.542: 

Utilitzarem un lligant hidrocarbonat B60/70 donat que la categoria del trànsit de vehicles pesats 

al Port Natural de l'Estany Gras és T4 (Taula 5). 

Taula 5: Tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar en capa de rodament. 

 

Font: PG-3: Art.542. 

Pel que fa al tipus de mescla, utilitzarem un AC16 surf S, de forma que s'aplicaran dues capes de 4 

mil·límetres a la zona d'aparcament mentre que per a la zona de circulació s'aplicarà una sola 

capa de 5 mm (Taula 6). 
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Taula 6: Tipus de mescla a utilitzar en funció del tipus i espessor de la capa.

 

Font: PG-3: Art.542. 

En quant als àrids utilitzats, tenen que ser resistents a la fragmentació i al desgast del trànsit. 

L'àrid fi ha de ser no plàstic i provenir de la trituració de roques de bona qualitat, amb un 

coeficient màxim de desgast menor o igual a 25 o 30. Pel que fa a la pols mineral ha de ser 

d'aportació o provenir de la trituració dels àrids. 

A continuació definim les característiques que han de complir els àrids de la capa de rodament: 

 Combinat i neteja: EA>50 o EA>40 i AM<10 

 Àrid gros 

- Textura i forma: 

o % mínim de partícules triturades: 100 %. 

o Índex màxim de lloses: 20. 

- Qualitat: LA=25, mínim(CPA)=56. 

- Neteja: 

o Contingut màxim de fins: 0.5 %. 

o Contingut màxim de impureses: 0.5 %. 

 Àrid fi. 

- Proporció àrid fi no triturat: 0 % 

- Neteja: exempt de terrossos d'argila, matèria vegetal, etc. 

- Qualitat: provinent de trituració de roques: 25 %. 

- Granulometria: #2=100 %; #0.125=85-100 %; #0.063=70-100 %; ample màxim del 

fus: 10 %. 

 Pols mineral: densitat aparent: 0.5-0.8 g/cm3. 
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Els criteris de disseny de la MB són els següents: 

 Contingut de forats a la mescla: 4-6. 

 Contingut de forats a l'àrid:  12 %. 

 Dotació mínima de betum: 4.75 %. 

 Proporció de pols mineral: 100%. 

 Relació f/b recomanada: 1.2. 

 Pendent mitja de deformació en el interval de 5000-10000 cicles: 0.10 

Pel que fa a la execució i posada en obra, s'ha de complir: 

 Percentatge de forats: no podrà diferir en més d'un 2 % respecte el de referència 

(Hmescla=Hreferència 2%). 

 AC < 10 mm. 

 Ample: a aprojecte. 

 Espessor: e   eprojecte. 

 Mínima macrotextura superficial: 1.5 mm. 

 Mínim coeficient de fregament transversal: 60 %. 

 Assaig de regularitat superficial: 

- IRI < 1.5 (50 %). 

- IRI < 1.8 (80 %). 

- IRI < 2.0 (100 %). 

Finalment, les propietats de la ZA són: 

 Especificacions sobre el material: 

- EA > 40 o EA > 35 i AM < 10. 

- IP   10 

- Lloses < 35. 

- Partícules triturades > 75 %. 

 Especificacions sobre la unitat acabada: 

- Densitat:     100 %   . 

- EV2   180. 

- Diferència de cota < 15 mm. 

- e   100 % eprojecte. 

- a  100 % aprojecte. 

- Assaig de regularitat superficial: 

 IRI < 3.0 (50 %). 

 IRI < 4.0 (80 %). 

 IRI < 5.0 (100 %). 
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1.2.4. Regs 

S'aplicarà regs en els següents casos: 

 Reg de imprimació: S'aplicarà sobre les capes de ZA abans de la col·locació de la MB. 

 Reg d'adherència: S'aplicarà entre les capes de MB. 
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1.2.5. Drenatge 

A partir de les Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras 

de carretera (OC 17/07) dimensionem el drenatge dels ferms i explanacions. 

Els principis generals pels que ens interessa drenar són: 

 Drenatge de les capes del fem: 

- Evitar infiltració d'aigua superficial a través de la calçada, voreres, bermes i 

mitjanes. 

- Tractament correcta de les mitjanes, bermes i voreres. 

- Facilitar la evacuació de l'aigua infiltrada. 

 Drenatge de les explanades: 

- Les explanades han d'estar protegides d'eventuals aportacions d'aigües 

subterrànies. 

- La explanada ha d'estar allunyada el màxim possible del nivell freàtic. 

A partir del tipus d'evacuació de les aigües infiltrades, es classifica les explanades en tres tipus, 

l'evacuació dels quals la podem observar a la Figura 2: 

 Explanada de baixa permeabilitat (F). 

 Explanada permeable i sòl de l'explanació de baixa permeabilitat (E). 

 Explanada permeable i sòl de l'explanació permeable (S). 

Figura 2: Classificació del la forma d'evacuació de les aigües infiltrades. 

 

Font: Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera (OC 

17/07). 
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El tipus d'evacuació que hem de realitzar a la nostra obra el determinem a partir de la Figura 3: 

Figura 3: Criteris per a la determinació del cas d'aplicació F, E o S. 

 

Font: Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera (OC 

17/07). 
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Seguint aquest procediment obtenim que tant per a la zona de circulació com a la d'aparcament 

estem en un cas tipus F. Aquesta tipologia contempla diverses estructures del ferm per que fa al 

drenatge, de les quals destaquem: 

 Mitjana: 

- Dren profund sota la cuneta. 

- Abocament directe a la cuneta. 

- Infiltració al terreny. 

 Desmunt: 

- Dren profund sota la cuneta. 

- Dren profund sota capa del ferm. 

- Supressió del dren profund. 

- Abocament directe a la cuneta. 

- Infiltració al terreny. 

La disposició adoptada és la infiltració en el terreny ja que d'aquesta manera s'altera el mínim 

possible la infiltració a l'entorn, de forma que la vegetació autòctona no es veu afectada per 

processos de impermeabilització.  

La Figura 4 mostra una secció tipus tant de la zona de circulació com per a la d'estacionament. 

Figura 4: Disposició adoptada del drenatge. 

 

Font: Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera (OC 

17/07). 

On: 

1. Aquesta secció únicament serà d'aplicació quan el sòl de la explanació o de l'obra de 

terres subjacent estigui constituïda per: 

a. Materials dels tipus 1,2 o 3 segons es defineixen a la norma 6.1 IC Seccions de 

ferm, tals que # 0,080 < 10% o # 0,080 < 12% quan les obres es trobin en la zona 

pluviomètrica 7. 

b. Roca, prèvia justificació expresa del projecte, de que és permeable per fracturació 

en un espessor mínim de dos metres. 

2. El material situat sota el emplenat per a la impermeabilització de bermes podrà ser una 

zahora artificial o sòl adequat o seleccionat amb un coeficient de permeabilitat kb 
3 ka. 
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També podrà ser el mateix material que l'especificat a la nota 3, sempre que compleixi kb 
3 

ka. L'espessor mínim d'aquesta capa serà de 20 cm. 

3. S'utilitzaran sòls adequats o seleccionats tals que # 0,080 < 10% o # 0,080 < 12% quan les 

obres es trobin en la zona pluviomètrica 7. 

4. Es podrà considerar la col·locació de terra vegetal sempre que es respecti l'espessor 

mínim del material per a la impermeabilització de bermes, unides entre sí els punts A i B. 

El punt B haurà d'estar a menor cota que el A. 

5. Necessitat de revestiment de cuneta: Quan la cuneta no estigui revestida, l'espai que 

ocupa en la figura estarà constituït per un material que impermeabilitzi les bermes. 
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1. Moviment de terres 

1.1. Introducció 

L'acondicionament del port natural de l'Estany Gras, situat a un Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), té 

com a principal premissa el respecte per l'entorn, la flora i la fauna, de forma que les mesures que 

s'apliquen per la millora del port són les imprescindibles per al seu funcionament, però sempre 

pensant en el mínim impacte en el medi. 

Una de les actuacions que causa més impacte en el medi és el moviment de terres. En el nostre cas, el 

moviment de terres correspon al dragat de la dàrsena, part del qual s'utilitzarà per a la construcció del 

pàrquing i als terraplens de la carretera. 

No obstant, degut a que el calat existent en el port és molt petit (Figura 1), al dragar fins al calat 

corresponent a cada zona farà que obtinguem un volum considerable de sediment. Aquest fet, junt 

amb la premissa de causar el mínim impacte ambiental on incloem la no afectació del curs de la riera 

pel pas de la carretera, fa que el volum de sediment dragat a la dàrsena sigui superior al utilitzat en el 

pàrquing i en el terraplè de la carretera, de forma que obtindrem un excedent de sediment. 

Per evitar un impacte ambiental en un altre punt del territori, es proposa la construcció d’una altre 

esplanada amb el sediment sobrant del dragat, a on es situarà la capitania, serveis i bar-restaurant, així 

com una parc infantil. 

Figura 1: Batimetria del Port Natural de l'Estany Gras. Cotes 0 (vermell), -0.3 (blau), -1 (verd) i -2 metres (groc). 

 

Font: Elaboració pròpia 
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1.2. Càlcul del volum de moviment de terres 

El volum de moviments de terres l'obtenim a partir de la interpolació de 11 perfils de la zona 

d'actuació (Figura 2). 

Figura 2: Seccions utilitzades per al càlcul del volum de moviment de terres. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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A continuació, mostrem l'àrea dragada (en verd) - afegida (vermell) en cada un dels perfils: 

Figura 3: Perfil P1. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 4: Perfil P2. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 5: Perfil P3. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 6: Perfil P4. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 
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Font: Elaboració pròpia 

Figura 7: Perfil P5. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 8: Perfil P6. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 9: Perfil P7. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 10: Perfil P8. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 11: Perfil P9. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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Figura 12: Perfil P10. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Figura 13: Perfil P11. En verd el volum dragat i en vermell l'afegit. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Interpolant els perfils que es troben entre mig dels descrits anteriorment obtenim que el balanç de 

volums és igual a zero.  

El fet d'obtenir un balanç nul ens permet reduir considerablement el cost de l'obra ja que, una de les 

partides més altes en ports esportius, és el cost de tirar a un abocador el dragat sobrant. 
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2. Dragat 

2.1. Introducció 

A continuació analitzem el dragat a realitzar al Port Natural de l'Estany Gras durant la fase 

constructiva i operativa en funció de la procedència del sediment: 

 Aportació de la Riera. 

 Aportació Marina. 

 

2.2. Aportació de la Riera 

L'aportació de sediments de la riera al Port Natural de l'Estany Gras és ocasional i molt baixa i, a més, 

la dàrsena es troba situada a uns 150 del final de la riera. Aquesta zona de transició (Figura 14) està 

pensada per dipositar els sediments en cas que l'avinguda en porti, de forma que no afecti al calat de 

la dàrsena i puguin ser retirats fàcilment sense afectar la operativitat del Port. 

En cas d'avinguda també serà necessari netejar la carretera i el pàrking de sediments donat que 

aquests es creuen amb el curs de la riera. Cal esmentar que en cas de previsions de fortes pluges la 

part nord del pàrking romandrà tancada per tal d'evitar possibles danys materials. 

El manteniment de la zona de transició es realitzarà cada 15 anys mitjançant una retroexcavadora 

sobre erugues (Figura 15). 
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Figura 14: Zona de Transició. 

 

Font: Elaboració pròpia 

Part Nord 

Zona de Transició 

Part Sud 
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Figura 15: Retroexcavadora sobre erugues.
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2.3. Aportació Marina 

El Port Natural de l'Estany Gras es troba situat en una zona altament rocosa del litoral català amb un 

transport de sediments molt baix. El fet de no realitzar obres d'abric significa que no s'alterarà la 

dinàmica litoral del transport de sediments i, per tant, no es preveu sedimentació ni a l'entrada ni a  

l'interior del port. Conseqüentment no serà necessari dragar el port durant la seva vida útil. 

Pel que fa al dragatge de la dàrsena del port, on s'ha d'assolir un calat de 3.5 metres, s'utilitzarà una 

dragalina amb una ploma d'uns 100 metres (Figura 16) per extreure el sediment i un dúmper () per 

transportar-lo i evocar-lo a les zones desitjades, excepte la zona on es situarà el bar i la capitania que 

serà la pròpia dragalina qui dipositarà el sediment. 

Figura 16: Dragalina. 
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Figura 17: Dúmper. 
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1. Xarxes de serveis 

1.1. Introducció 

La xarxa de serveis bàsics de qualsevol port esportiu consta de: 

 Sanejament. 

 Electricitat. 

 Aigua potable. 

A més d’aquests serveis bàsics, el Port Natural de l’Estany Gras inclourà servei de wifi gratuït. 

 

El dimensionament de la xarxa de serveis és, en general, objecte d’un altre projecte que ha de complir 

amb les normatives vigents. No obstant, en aquest annex realitzarem un predimensionament 

d’aquesta xarxa per tal d’obtenir un pressupost el més ajustat possible al de la realitat.  

 

1.2. Xarxa de Sanejament 

1.2.1. Introducció 

La xarxa de sanejament del Port Natural de l’Estany Gras es projecta per conduir les aigües residuals a 

la xarxa de clavegueram més pròxima que porta a la depuradora municipal. D’altra banda, pel que fa a 

les aigües pluvials, la major part s’infiltra a l’entorn natural, mentre que es condueix l’escolament 

perquè flueixi directament al mar. 

 

1.2.1. Càlcul de la xarxa de clavegueram 

La generació d’aigües residuals es pot considerar que coincideix amb la dotació d’aigua potable dels 

edificis dels serveis i del bar, de forma que el cabal generat és: 

                     
 

 
             

 

 
             

 

 
              

 

 
         

( 1) 

 

                 
 

 
                  

 

 
             

 

 
              

 

 
          

( 2) 

 

Per tant, el cabal total de disseny a transportar a la xarxa de clavegueram és de  

                            
 

 
     

 

 
             ( 3) 
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El cabal generat pels dos edificis serà transportat per gravetat fins a al punt on es trobarà situada la 

bomba (cota -1.00 m), des d'on es bombejarà fins a la xarxa de clavegueram mitjançant canonades de 

poliestirè (Figura 1). 

Figura 1: Xarxa de Clavegueram. En verd conducció a gravetat i en magenta a pressió. Circumferència verda=estació de 
bombeig. 

 

Font: Elaboració pròpia 

A continuació definim les característiques principals d'aquestes conduccions (Taula 1). 
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Taula 1: Característiques de les canonades. 

Canonada Serveis - Bomba Serveis + Bar - Bomba Bomba- Clavegueram 

Longitud (m) 162 40 1100 

Cabal (l/s) 1.8 1.8+0.95 4.55 

Tipus PE 40 DN 50 PE 40 DN 63 PE 80 DN 110 

     (mm) 50 63 110 

  (mm) 3.0 3.8 6.6 

     (mm) 44 55.4 96.8 

     (m
2) 0.00152 0.00241 0.00342 

  
 

 
 (m/s) 1.184 1.141 0.618 

Font: Elaboració pròpia 

Altura geomètrica 

La bomba es troba situada a una cota de -1.00 metres i ha de superar la cota 12 per tal d'arribar fins a 

la xarxa de clavegueram, per tant, l'alçada geomètrica serà: 

                            ( 4) 

 

Altura manomètrica 

L'altura manomètrica és la suma de l'altura geomètrica i l'altura deguda a les pèrdues de càrrega. 

A continuació calculem les pèrdues de càrrega lineals mitjançant la fórmula de Hazen-Williams: 

      
 

            
     

 
    

 ( 5) 

On L és la longitud del conducte, v és la velocitat de l'aigua,    és el coeficient de Hazen-Williams i val 

150 per a canonades de poliestirè i    és el radi hidràulic. 

Per tant, les pèrdues de càrrega lineals valen: 

        

 

 
     

            
   

   
 
    

 

 

 
    

        ( 6) 

 

Pel que fa a les pèrdues de càrrega locals les calculem com: 

          
  

  
 ( 7) 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 12: Xarxa de Serveis 

 

330 
 

On   val 0.5 en la connexió de descàrrega, en els colzes, en les peces del pantalà i en la vàlvula de la 

comporta, i 1 en la vàlvula de retenció i a l'entrada a dipòsit. 

Per a realitzar l'estimació de les pèrdues de càrrega localitzades suposarem que es troben 3 colzes al 

llarg del recorregut, per tant: 

                           ( 8) 

Conseqüentment, les pèrdues totals de càrrega localitzada valen: 

           
      

     
        ( 9) 

 

Per tant, l'altura manomètrica val: 

                                                                   ( 10) 

 

Potència bomba 

A partir de les dades anteriors, calculem la potència necessària de la bomba (suposant un rendiment 

del 80%) per tal de poder bombejar correctament el cabal punta generat al Port Natural de l'Estany 

Gras: 

  
      

 
 ( 11) 

  
                   

   
      

( 12) 

Per tant, amb una bomba de 1000 Watts podem evacuar les aigües residuals generades al Port 

Natural de l'Estany Gras. 
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1.3. Xarxa d'aigua potable 

1.3.1. Introducció 

La xarxa d'aigua potable a instal·lar a un port esportiu ha de poder subministrar tant a les 

embarcacions esportives (mitjançant torretes situades als molls i pantalans), als diferents edificis 

(serveis, capitania i bar), així com les boques d'incendi. 

 

1.3.2. Càlcul de la xarxa d'aigua potable 

La xarxa d'aigua potable es pre-dissenya (Figura 2) com un sistema de canalitzacions a pressió amb 

canonades de Poliestirè d'alta densitat(PEAD), la dotació de la qual la calculem a continuació: 

 

Torretes de servei 

Suposem que el diàmetre presa de servei és de serà de 16mm, mentre que la velocitat de circulació 

serà de 1.7 m/s, per tant: 

         
 

 
 
        

 
             ( 13) 

Donat que cada torreta disposarà de 4 preses de servei, el cabal total màxim de cada torreta serà igual 

a: 

                      ( 14) 

Pel que fa al consum dels edificis, tenim que: 

                     
 

 
             

 

 
             

 

 
              

 

 
         

( 15) 

 

                 
 

 
                  

 

 
             

 

 
              

 

 
          

( 16) 

 

Dues són les canonades que proveiran al Port Natural de l'Estany Gras: la canonada Sud, que surt de 

l'estació de bombeig i dona servei a 10 torretes i als serveis situats davant del mar; i la canonada 

Nord, de la que es serveix el Bar, la Capitania i 10 torretes. 

El cabal punta és per tant: 
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                                            ( 17) 

 

Aplicant un coeficient de simultaneïtat al cabal punta determinem el Cabal de disseny de la canonada: 

                                                      ( 18) 

 

On el coeficient de simultaneïtat val 0.5 per als edificis de serveis i bar i 14.8 per a les torretes. 

Per tant, el cabal de disseny a la canonada de conducció de l'aigua des de la xarxa hídrica al Port 

natural de l'Estany Gras serà de 21.61 l/s. 

A continuació dimensionem el diàmetre d'aquesta canonada: 

      
      

 
    

 

 
 
    

 
               ( 19) 

 

Per tant, per donar el servei desitjat hem d'agafar el diàmetre comercial que existeixi el mercat i sigui 

immediatament superior a 127.22 mm, de forma que obtenim que utilitzarem la canonada PE 80 DN 

140. 

Pel que fa a les canonades de conducció dins del Port (Figura 2) el diàmetre serà el següent: 

 

Tram Nord 

      
   

 
    

 

 
 
    

 
              ( 20) 

 

Tram Sud 

      
      

 
    

 

 
 
    

 
              ( 21) 

 

Per tant en tots dos casos utilitzarem canonades tipus PE 80 DN 100. 
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Figura 2: Xarxa d'aigua potable. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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1.4. Xarxa contra incendis 

1.4.1. Introducció 

La xarxa contra incendis constarà de: 

 Un extintor de espuma a cada un dels edificis excepte el bar (3 en total), el qual haurà de 

complir amb la normativa pròpia dels locals de restauració i anirà a càrrec del operari de la 

concessió.  

Boques d'incendi equipades (BIEs) al llarg del moll així com a l'edifici d'oficines i capitania (7 en total). 

(Figura 3). 

 

1.4.1. Càlcul xarxa contra incendis 

La xarxa de canonades contra incendis serà d'acer tipus L235 amb un diàmetre de 0.5", complint així la 

normativa EN 10224:1998. 

Imposant que pugin funcionar al mateix instant dues BIE's, i donat que cada una d'elles ha de 

subministrar un caudal mínim de 1.6 l/s, dimensionem la canonada: 

  
   

 
 

       

      
           ( 22) 

Per tant, agafarem el diàmetre comercial immediatament superior als 36.85 mm, el qual és el de 40 

mm. 
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Figura 3: Situació BIEs. 

 

Font: Elaboració pròpia 
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1.5. Xarxa elèctrica 

1.5.1. Introducció 

Per el disseny de la xarxa elèctrica del Port Natural de l'Estany Gras es segueix el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió de 2002 i les Instruccions Tècniques Complementàries, projectant una  

xarxa elèctrica de baixa tensió (inferior a 1.000 volts). 

A continuació citem de les normatives les característiques que haurà de complir la xarxa elèctrica: 

Els cables de baixa tensió es situaran enterrats o, en el cas dels pantalans,  en l'espai destinat a la 

canalització dels serveis. 

Els conductors dels cables en les línies subterrànies seran de coure o d'alumini i estaran aïllats amb 

mescles apropiades de compostos polimèrics i correctament protegits contra la corrosió que pugui 

provocar el terreny. 

Pel que fa als cables, podran ser d'un o més conductors. La secció d'aquests dependrà de la intensitat i 

la caiguda de tensió previstes, amb un mínim de 6 i 16 mm2 per als conductors de coure i alumini 

respectivament. 

La Taula 2 mostra la secció mínima del neutre en funció de la secció i tipus del conductor. 

Taula 2: Secció mínima del neutre. 

Conductors fase (mm2) Secció neutre (mm2) 

Cu 

6 6 

10 10 

16 10 

Al 
16 16 

25 16 
35 16 

Font: Instruccions Tècniques Complementaries. 

Els cables aïllats podran instal·lar-se directament enterrats tenint en compte que la profunditat fins la 

part inferior del cable serà com a mínim de 0,80m. En cas de no poder respectar aquesta separació, es 

podran reduir sempre i quan es disposin proteccions mecàniques especificades en la instrucció ITC-BT-

07. 

La rasa sobre la que s'instal·larà el cablejat serà llisa i sense arestes ni pedres. Es Disposarà d'una capa 

de sorra de 5 cm  al fons de la rasa, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre d’aquest, una vegada 

instal·lat, es posarà mes sorra fins arribar a tenir una capa de gruix total 10cm. Els laterals, entre la 

rasa i el cable també s'hauran de protegir amb un mínim de 5cm de sorra. 

Damunt la sorra, tots els cables hauran de tenir una protecció mecànica, tipus totxana, placa de 

plàstic, lloseta de formigó o plaquetes ceràmiques. Per sobre d’aquestes, cinta plàstica canalitzadora. 

La distancia del terra fins a la cinta canalitzadora serà com a mínim de 10cm i fins a la part superior del 

cable com a mínim de 25cm. 
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En els creuaments amb altres serveis es respectaran les següents distancies lliures: 

 Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10m. 

 Cables de baixa tensió/cables d’alta tensió: 0,25m. Es procurarà que els cables de BT 

s’instal·lin per sobre els d’AT. 

 Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10m. 

 Cables de baixa tensió/prisma de telecomunicacions: 0,20m. 

 Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

 Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

 Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,20m. 

 Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,00m. Però amb els cables de BT per sobre 

el col·lector. En cas contrari, s’hauran d’entubar. 

En els paral·lelismes amb altres serveis es respectaran les següents distancies lliures: 

 Cables de baixa tensió/cables de baixa tensió: 0,10m. 

 Cables de baixa tensió/cables d’alta tensió: 0,25m. 

 Cables de baixa tensió/cables d’enllumenat: 0,10m. 

 Cables de baixa tensió/prisma de telecomunicacions: 0,20 m. 

 Cables de baixa tensió/tub d’aigua potable: 0,20m. 

 Cables de baixa tensió/tub de gas de baixa pressió: 0,20m. 

 Cables de baixa tensió/tub de gas d’alta pressió (>4 bar): 0,40m. 

 Cables de baixa tensió/col·lector de clavegueram: 0,20m. 

 

Quan no es puguin garantir i respectar aquestes distancies mínimes, els cables es col·locaran 

entubats. I es proposa que aquests tubs siguin de polietilè d’alta densitat (PEAD) de doble capa, 

corrugat per fora i llis per dins, amb un diàmetre de 160mm. 
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1.5.2. Consum elèctric 

A continuació, a partir del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, estimem el subministrament 

d'electricitat per al Port Natural de l'Estany Gras: 

- Edificis de serveis: 5750 W/edifici. 

- Estació de bombament de la xarxa d'aigües residuals: 1000 W. 

- Grup de bombes per al subministrament de l'aigua: 1000 W. 

Pel que fa les torretes, es disposa de 4 endolls de 16 A per a cada una, i es suposa un coeficient de 

simultaneïtat de 0.5. Per tant, el consum de cada endoll és: 

                               ( 23) 

Mentre que el consum de cada torreta és: 

                ( 24) 

On s'ha suposat         . 

 

1.5.3. Xarxa de baixa tensió 

El procediment per realitzar el càlcul elèctric és el de limitar la caiguda de la tensió, la qual està 

acotada pel reglament en un màxim del 5% de la tensió d'alimentació. La caiguda de tensió es calcula, 

en corrent alterna trifàsica, segons l'expressió ( 25). 

                                
      

 
                    ( 25) 

On la intensitat I s'obté a partir de la potència transportada per la línia: 

  
 

          
 ( 26) 

On I és la intensitat en Ampers, P és la potència en Watts i    és la tensió de la línia de valor 400 V en 

trifàsic. 

La resistència de la línea R es mesura en    i ve donada per l'expressió ( 26) 

  
      

 
 ( 27) 

On c és el coeficient degut a l'efecte pell i l'efecte proximitat i val 1.02,    és la resistivitat del 

conductor a temperatura   en         , L és la llargada de la línia en metres i S és la secció del 

conductor en mm2. 

Pel que fa al valor de    es mostra a la Taula 3: 
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Taula 3: Valor de la resistivitat   en funció del recobriment i del material emprat. 

Recobriment conductor PVC Polietilè 

Material conductor           

Coure 0.021 0.023 

Alumini 0.033 0.036 
Font: Instruccions Tècniques Complementaries. 

La reactància de la línia es mesura en   i ve donada per l'expressió ( 28): 

      ( 28) 

On k és la reactància unitària en   /m i L és la llargada de la línia en metres. 

El valor de la reactància unitària es mostra a la Taula 4: 

Taula 4: Valors de la reactància unitària en funció del tipus d'instal·lació. 

Joc de barres Cable trifàsic Cables unipolars separats Cables unipolars en triangle 3 cables en línia junts 3 cables en línia s=2·radi 3 cables en línis s=4·radi 

0.00015 0.00008 0.00015 0.000085 0.000095 0.000145 0.00019 

Font: Instruccions Tècniques Complementaries. 

Definida la caiguda de tensió    només en resta calcular la caiguda de tensió percentual ( 29) i 

comprovar que sigui inferior al 7 %. 

    
      

  
 ( 29) 

 

1.5.4. Càlcul de la caiguda de tensió 

Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió la caiguda de tensió màxima per distribucions en 

línies aèries i subterrànies pot ser del 7 %, mentre que per als habitatges és del 5 %. Comprovem 

doncs que es compleixi per a les nostres línies. 
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Trams 
Longitud 

tram L (m) 
Potència 

P (W) 
Intensitat línies I 

(A) 
Intensitat 
tram I (A) 

Resistència 
R (  ) 

Reactància 
X (   ) 

Caiguda tensió 
parcial  
 U (V) 

Caiguda tensió 
parcial U (%) 

Caiguda tensió 
total  U (%) 

QE T1.1 14.6 5888 10.62 297.45 0.0056 0.006 4.181 1.045 1.045 
T1.1 T1.2 5.25 5888 10.62 286.83 0.0020 0 0.807 0.202 1.247 
T1.2 T1.3 5.25 5888 10.62 276.20 0.0020 0 0.777 0.194 1.44 
T1.3 T1.4 5.25 5888 10.62 265.58 0.0020 0 0.747 0.187 1.628 
T1.4 T1.5 5.25 5888 10.62 254.96 0.0020 0 0.717 0.179 1.807 
T1.5 T1.6 5.25 5888 10.62 244.33 0.0020 0 0.687 0.172 1.979 
T1.6 T1.7 5.25 5888 10.62 233.71 0.0020 0 0.657 0.164 2.143 
T1.7 T1.8 5.25 5888 10.62 223.09 0.0020 0 0.627 0.157 2.300 
T1.8 T1.9 5.25 5888 10.62 212.46 0.0020 0 0.597 0.149 2.449 
T1.9 T1.10 5.25 5888 10.62 201.84 0.0020 0 0.568 0.142 2.591 

T1.10 T1.11 5.25 5888 10.62 191.22 0.0020 0 0.538 0.134 2.725 
T1.11 T1.12 5.25 5888 10.62 180.60 0.0020 0 0.508 0.127 2.852 
T1.12 T1.13 5.25 5888 10.62 169.97 0.0020 0 0.478 0.119 2.972 
T1.13 T1.14 5.25 5888 10.62 159.35 0.0020 0 0.448 0.112 3.084 
T1.14 T1.15 5.25 5888 10.62 148.73 0.0020 0 0.418 0.105 3.188 
T1.15 T1.16 5.25 5888 10.62 138.10 0.0020 0 0.388 0.097 3.285 
T1.16 T1.17 5.25 5888 10.62 127.48 0.0020 0 0.358 0.090 3.375 
T1.17 T1.18 5.25 5888 10.62 116.86 0.0020 0 0.329 0.082 3.457 
T1.18 T1.19 5.25 5888 10.62 106.23 0.0020 0 0.299 0.075 3.532 
T1.19 T1.20 5.25 5888 10.62 95.61 0.0020 0 0.269 0.067 3.599 
T1.20 T1.21 5.25 5888 10.62 84.99 0.0020 0 0.239 0.060 3.659 
T1.21 T1.22 5.25 5888 10.62 74.36 0.0020 0 0.209 0.052 3.711 
T1.22 T1.23 5.25 5888 10.62 63.74 0.0020 0 0.179 0.045 3.756 
T1.23 T1.24 5.25 5888 10.62 53.12 0.0020 0 0.149 0.037 3.793 
T1.24 T1.25 5.25 5888 10.62 42.49 0.0020 0 0.119 0.030 3.823 
T1.25 T1.26 5.25 5888 10.62 31.87 0.0020 0 0.090 0.022 3.846 
T1.26 T1.27 5.25 5888 10.62 21.25 0.0020 0 0.060 0.015 3.860 
T1.27 T1.28 5.25 5888 10.62 10.62 0.0020 0 0.030 0.007 3.868 
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Trams 
Longitud 

tram L (m) 
Potència 

P (W) 
Intensitat línies I 

(A) 
Intensitat 
tram I (A) 

Resistència 
R (  ) 

Reactància 
X (   ) 

Caiguda tensió 
parcial  
 U (V) 

Caiguda tensió 
parcial U (%) 

Caiguda tensió 
total  U (%) 

QE T2.1 16.4 5888 10.62 116.86 0.0063 0.006 1.755 0.439 0.439 
T2.1 T2.2 5.25 5888 10.62 106.23 0.0020 0 0.299 0.075 0.513 
T2.2 T2.3 5.25 5888 10.62 95.61 0.0020 0 0.269 0.067 0.581 
T2.3 T2.4 5.25 5888 10.62 84.99 0.0020 0 0.239 0.060 0.640 
T2.4 T2.5 5.25 5888 10.62 74.36 0.0020 0 0.209 0.052 0.693 
T2.5 T2.6 5.25 5888 10.62 63.74 0.0020 0 0.179 0.045 0.737 
T2.6 T2.7 5.25 5888 10.62 53.12 0.0020 0 0.149 0.037 0.775 
T2.7 T2.8 5.25 5888 10.62 42.49 0.0020 0 0.119 0.030 0.805 
T2.8 T2.9 5.25 5888 10.62 31.87 0.0020 0 0.090 0.022 0.827 
T2.9 T2.10 5.25 5888 10.62 21.25 0.0020 0 0.060 0.015 0.842 

T2.10 T2.11 5.25 5888 10.62 10.62 0.0020 0 0.030 0.007 0.849 
QE T2.1 16.4 5888 10.62 116.86 0.0063 0.006 1.755 0.439 0.439 

Trams 
Longitud 

tram L (m) 
Potència 

P (W) 
Intensitat línies I 

(A) 
Intensitat 
tram I (A) 

Resistència 
R (  ) 

Reactància 
X (   ) 

Caiguda tensió 
parcial  
 U (V) 

Caiguda tensió 
parcial U (%) 

Caiguda tensió 
total  U (%) 

QE T3.1 191.6 5888 10.62 63.74 0.0741 0.006 6.938 1.735 1.735 
T3.1 T3.2 5.25 5888 10.62 53.12 0.0020 0 0.149 0.037 1.772 
T3.2 T3.3 5.25 5888 10.62 42.49 0.0020 0 0.119 0.030 1.802 
T3.3 T3.4 5.25 5888 10.62 31.87 0.0020 0 0.090 0.022 1.824 
T3.4 T3.5 5.25 5888 10.62 21.25 0.0020 0 0.060 0.015 1.839 
T3.5 T3.6 5.25 5888 10.62 10.62 0.0020 0 0.030 0.007 1.847 
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Trams 
Longitud 

tram L (m) 
Potència 

P (W) 
Intensitat línies I 

(A) 
Intensitat 
tram I (A) 

Resistència 
R (  ) 

Reactància 
X (   ) 

Caiguda tensió 
parcial  
 U (V) 

Caiguda tensió 
parcial U (%) 

Caiguda tensió 
total  U (%) 

QE T4.1 232.4 5888 10.62 53.12 0.0898 0.006 6.943 1.736 1.736 
T4.1 T4.2 5.25 5888 10.62 42.49 0.0020 0 0.119 0.030 1.766 
T4.2 T4.3 5.25 5888 10.62 31.87 0.0020 0 0.090 0.022 1.788 
T4.3 T4.4 5.25 5888 10.62 21.25 0.0020 0 0.060 0.015 1.803 
T4.4 T4.5 5.25 5888 10.62 10.62 0.0020 0 0.030 0.007 1.810 
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1. Estudi d'Impacte Ambiental 

1.1. Introducció 
D'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre de, d'avaluació ambiental, capítol II, el present 

projecte ha de contemplar un annex em el que s'estudiï l'abast de les accions del projecte, la situació 

ambiental pre-operacional, una valoració dels impactes associats i les mesures correctores aplicables. 
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1.2. Objectius 
Aquest estudi es redacta en compliment de la normativa ambiental, tant autonòmica com estatal, per 

tal de determinar i analitzar els diferents impactes que aquest projecte pugui generar en el medi i 

proposar les mesures necessàries per minimitzar aquests impactes. 

Els objectius són els següents: 

- Descriure la situació del medi on s’executarà el projecte i de l’entorn, per tal de poder fer-ne 

una avaluació després de ser estudiats els factors d’impacte. 

- Detectar i identificar dels possibles impactes sobre el medi. 

- Caracteritzar, descriure, avaluar i valorar els impactes detectats. 

- Descriure les mesures preventives i correctores. 

- Desenvolupar un pla de vigilància i control. 
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1.3. Normativa 
A Catalunya l’avaluació ambiental de projectes rau en l’aplicació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d'avaluació ambiental, capítol II. Aquesta legislació transposa la norma europea Directiva 85/337/CEE, 

relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics o privats sobre el medi 

ambient (derogada per la Directiva 2011/92/UE del Parlament europeu y del Consell de 13 de 

desembre de 2011) i modificada per la Directiva 97/11/CE, de 3 de març de 1997. 

Per altra banda, l’aprovació del Decret 308/2011, de 5 d'abril, ha suposat la derogació de diverses 

disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, entre elles el Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental i l'article 

17 i annex 2 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, d'aprovació del Pla d'Espais d'Interès Natural.  

 

Actualment, les eines fonamentals en l'avaluació d'impacte ambiental a Catalunya per a projectes són:  

 la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.  
 l’esmentada Llei 21/2013, d e9 de desembre d'avaluació ambiental (en el seu capítol II).  
 la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (que va 

derogar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral d’Administració ambiental).  
 també la Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes, en les seves 

disposicions addicionals, fa referència als continguts dels estudis d’impacte ambiental de 
projectes o d’activitats (disp. ad. segona), a la compatibilitat dels instruments d’avaluació 
ambiental (disp. ad. tercera) i a l’avaluació ambiental de les activitats de producció d’energia 
eòlica i de les instal·lacions d’energia solar (disp. ad. vuitena). 

Igualment, diverses normatives sectorials estableixen l'obligatorietat respecte a que certs tipus de 
projectes i instal·lacions segueixin el tràmit d'avaluació d'impacte ambiental. 

 

1.3.1. Legislació catalana sobre avaluació d'impacte ambiental 

 Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient.  
 Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.  
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (que va 

derogar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral d’Administració ambiental).  

 

1.3.2. Legislació catalana sectorial relacionada amb l'avaluació d'impacte ambiental 

 Llei 12/1981 i Decret 343/1983, per a activitats extractives.  
 Llei 12/1985 i Decret 328/1992, per a projectes i instal·lacions en espais naturals (Decret 

parcialment derogat).  
 Decret 213/1997, per a pistes forestals.  
 Llei Decret legislatiu 2/2009, que aprova el text refós de la Llei de carreteres.  
 Llei 9/1995 i Decret 166/1998, per a circuits motoritzats.  
 Llei 5/1998 i Decret 258/2003, per a ports, dàrsenes i marines.  
 Llei 14/2009, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries.  
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 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn. Modificada econòmica.  

 Llei 12/2002, per a transport per cable.  
 Decret 147/2009, per a parc eòlics i instal·lacions fotovoltaiques per la Llei 9/2011 del 29 de 

desembre, de promoció de l’activitat.  
 Llei 16/2002 i Decret 176/2009, per a la prevenció de la contaminació acústica.  
 Decret Legislatiu 1/2010, Decret 308/2006 i Llei 6/2009, per a urbanisme.  
 Decret 281/2003, per a instal·lacions de telefonia i radiocomunicació.  

 

1.3.3. Legislació estatal sobre avaluació d'impacte ambiental 

 RDL 1/2008, per a determinats projectes i instal·lacions.  
 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 
enero.  

 Llei 40/2010, de 29 de desembre, d’emmagatzematge geològic de diòxid de carboni.  
 RD 1131/1988, per a determinats projectes i instal·lacions.  
 Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.  

 

1.3.4. Legislació estatal sectorial relacionada amb l'avaluació d'impacte ambiental 

 Llei 54/1997, per a determinades línies d'alta tensió.  
 Llei 27/2006, del 18 de juliol, reguladora dels drets d’accés a la informació, de participació 

pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient.  

 

1.3.5. Legislació europea 

 Directiva 2011/92/UE del Parlament europeu y del Consell de 13 de desembre de 2011 
relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el 
medi ambient (que deroga la Directiva 85/337/CEE, per a determinats projectes i instal·lacions 
modificada per la Directiva 97/11/CE, per a determinats projectes i instal·lacions).  

 Directiva 2001/42/CE, per a determinats plans i programes.  
 Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats 

de la contaminació (IPPC), modificada i substituïda per la Directiva 1/2008, del 15 de gener, de 
prevenció i control integrats de la contaminació.  

 

1.3.6. Legislació europea relacionada amb l'avaluació d'impacte ambiental 

 Directiva 92/43/CE, per a projectes que afecten espais naturals.  

  



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 13: Estudi d’Impacte Ambiental  

353 
 

1.4. Anàlisis ambiental 

1.4.1. Àmbit d'estudi 

El terme municipal de l'Ametlla de Bar pertany a la comarca del Baix Ebre, a la província de Tarragona. 

Figura 1: Situació Terme Municipal de l'Ametlla de Mar. 

 

Font: https://www.google.es/maps. 

Figura 2: Àmbit d'estudi. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

El condicionament i millora del Port Natural de l'Estany Gras es realitza al Port de l'Estany, a l'hora que 

s'ocupa part del barranc de l'Estany. 

 

  

Àmbit d'estudi 
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1.4.1. Climatologia 

Com hem comentat a l'Annex 4, la zona té un clima amb humitat semiàrid i, per tant, es caracteritza 

per temperatures suaus, per mitjanes hivernals força elevades, estius frescos, glaçades escasses i per 

una amplitud tèrmica baixa (Figura 3). 

Figura 3: Amplitud tèrmica. Mitjana mensual. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Pel que fa als vents, predominen els de NW (Mestral) i del SE (Xaloc). En particular, el vent de Xaloc 

predomina als mesos amb menys inestabilitats meteorològiques, com són el Maig, Juny, Juliol i Agost, 

mentre que el Mestral predomina la resta de l'any. 

La Figura 4, mostra el patró de la velocitat dels vents d'un any típic. 

Figura 4: Velocitat del vent. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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El comportament de la temperatura a l'Ametlla de Mar està caracteritzat a la Figura 5, 

Figura 6 i Figura 7. 

Figura 5: Temperatura mitja mensual. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 6: Temperatura mitja, màxima mitjana i mínima mitjana mensual. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 7: Temperatura mitja estacional.

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Pel que fa la precipitació, la precipitació mitjana mensual es mostra a la Figura 8. Cal destacar 

que la duració mitja del període sec és de 2 mesos i mig, compresos entre mitjans de juny i 

finals d'agost. Aquest comportament també es pot apreciar a la Figura 9 observant que es 

tracta dels mesos més secs. 

Figura 8: Precipitació mitjana mensual. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura 9: Dies de precipitació mitjana mensual. 

 

Font: meteoblue. 

Finalment, pel que fa a la humitat relativa a l'Ametlla de Mar, podem apreciar els seus valors mitjos 

així com els seus valors màxims i mínims mensuals a la Figura 10. 

Figura 10: Humitat relativa. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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1.4.2. Qualitat de l'aire 

La Generalitat disposa d'una xarxa de vigilància i control de la qualitat de l'aire, la Xarxa de Vigilància i 

Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), gestionada pel Departament de Medi Ambient i 

Vivenda de la Generalitat de Catalunya, que permet detectar els nivells de immissió dels principals 

contaminants.  

El territori català es troba dividit des del punt de vista de la qualitat de l'aire, en 15 zones de qualitat 

de l'aire que queden representades a la Figura 11. 

Figura 11: Zones de qualitat de l'aire a Catalunya. 

 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

La zona analitzada per aquest estudi es troba situat dins de l'àrea de les Terres de l'Ebre, 

concretament a la Zona 15. La Zona 15 de qualitat te l'aire engloba 80 municipis  amb 208724 

habitants1, una superfície de 4001 km2, el que suposa una densitat de població de 52 hab/km2. 

Per aquest número d'habitants i, d'acord amb l'Annex IX del Real Decreto 1073/2002, de 18 d'octubre, 

és necessari disposar de 1 estació de qualitat d'aire a la Zona 15 per el control de diòxid de sofre, 

diòxid de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carboni. A l'actualitat 

existeixen 142 (manuals i automàtics) estacions dins de la Zona 15 i, per tant, no serà necessari 

instal·lar-ne cap per al control de l'obra. 

                                                             
1 Dades obtingudes del MuniCat per al 2012 (http://www.gencat.cat/) 
2 Els punts on hi ha mesures manuals i automàtiques només es conten una vegada 
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A la Zona de Qualitat de l'Aire 15, Terres de l'Ebre, els valors mesurats pel diòxid de nitrogen, el diòxid 

de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el 

benzè, el plom i el clor estan per sota dels valors límit establerts en la normativa vigent. 

Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els valors 

objectiu establerts en la legislació. 

Pel que fa als nivells d'ozó troposfèric, no s'ha detectat cap superació del llindar d'informació horari a 

la població, ni del llindar l'alerta. En canvi, s'ha superat el valor objectiu per a la protecció de la salut 

humana als punts de mesurament dels Guiaments, Gandesa i la Sènia. 

En relació amb els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, en aquesta 

zona, la Xarxa ha disposat, durant l'any 2012, de 6 punts de mesurament d'aquest contaminant i en 

cap dels quals s'ha superat el valor límit anual. En aquesta zona, l'estació d'Alcanar (depuradora) ha 

sobrepassat el nombre de superacions del valor límit diari (quantificat com a percentil 90.4). 

Pel que fa a les mesures de clorur d'hidrogen, s'han detectat superacions de l'objectiu de qualitat de 

l'aire al punt de mesurament de Flix (Caserna de la Guàrdia Civil) i Flix (Escola Bressol), mentre que 

l'any anterior 2011 es va superar en una ocasió a una de les dues estacions de mesurament 

considerades per a l'avaluació en aquesta zona. 

En relació amb l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari d'emissions 

i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells són inferiors als valors límit. 
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1.4.3. Geologia 

El terme municipal de l'Ametlla de Mar està situat en el sector meridional de la Serralada Prelitoral 

Catalana, compresa, en termes generals, entre les depressions de la Vall interior de l'Ebre i de Reus 

(Figura 12). 

Estratigràficament s'han distingit materials compresos entre el tram roig Keuperoide del Muschelkak i 

el Aptià, corresponents al Mesozoic.  

Afloren també materials compresos entre el tram Materials neògens, datats del Miocens amb algunes 

reserves, discordants sobre el Triàsic i el Lies Inferior. 

El Quaternari està representat per margues, conglomerats i un extens mantell de peu de muntanya 

que dóna lloc a una escletxa d'elements calcaris. 

El triàsic es margós, amb guixos, i dolomític, com correspon a la fàcies germànica típica d'aquesta 

zona. 

El Juràssic és calcàri-dolomític amb fàcies que van des de marines a someres. El trànsit al Cretaci és 

difícil de precisar ja que està encobert per la dolomització. 

El Cretaci Inferior és predominantment calcari i margós, de fàcies someres, que es fan més profundes 

a partir del Barremià Superior, i són clarament marines en l'Aptià, amb Ammonites amb alta presència 

de llims. 

Tectònicament s'han distingit diverses zones estructurals. La directriu dels plecs és predominantment 

catalànide. 

Figura 12: Situació Geològica de la zona d'estudi. 

 

Font: IGME 
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1.4.4. Hidrologia superficial 

L'àrea d'estudi es localitza dins de les Conques Catalanes de l'Ebre (CCE), concretament a la Conca de 

l'Ebre. El riu Ebre és riu amb més cabal d'Espanya amb un cabal mig de 600 m3/s. És el segon amb més 

longitud (930 km) i la seva conca hidrogràfica és la més extensa d'Espanya, amb una superfície de 

86100 km2 i els seus principals efluents són el riu Segre (1950 hm3/any), el riu Aragó (13500 hm3/any) i 

el riu Gallego (1000 hm3/any). 

Figura 13: Conca Hidrogràfica de l'Ebre (CHE). 

 

Font: Apunts Enginyeria de l'Aigua, prof. Martí Sanchez. 

Les Conques Catalanes de l'Ebre agrupen la vessant occidental de la xarxa hidrogràfica de Catalunya. 

Aquestes conques ocupen una superfície de 14000 km2, xifra que representa el 48 % del territori 

autonòmic. Inclouen 312 municipis, agrupant el 10 % de la població catalana.  

Figura 14: Xarxa hidrogràfica catalana. 

 

Font: ACA. 
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Pel que fa al Port de l'Estany, es troba situat al barranc de l'Estany, una petita conca d'uns 22 km2 

(Figura 15). El torrent de l'Estany té una longitud de menys de 8 km i una operativitat casi nul·la, 

resultant només actiu en pluges d'alts períodes de retorn.  

Figura 15: Àmbit del Torrent de l'Estany. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: POUM Ametlla de Mar. 

Cal comentar que no està registrada cap rierada important que hagi afectat a la zona del Port Natural 

de l'Estany Gras. 
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1.4.5. Flora i fauna 

La zona d'estudi es troba situada en una àrea molt rica en quant a diversitat biològica, tant marina 

com terrestre. 

A nivell marí destaca la presència de camps de posidònies, així com algues tals com la Noegomolithon 

notarisi amb residus de Cystoseira mediterrània i associacions de haloptesis Scoparia, Hypnes 

musciformis, Laurencia obtusa i Padina pavonica. 

Imatge 1: Posidònia 

 

Font: Recerca gràfica Internet 

Pel que fa a nivell terrestre, si bé l'entorn és ric en quant a diversitat biològica, l'obra no afecta a 

aquestes espècies ja que les actuacions es concentren en les zones marines i en zones on l'home ja ha 

urbanitzat prèviament. 
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1.4.6. Espais protegits o d'interès natural 

1.4.6.1. Espai PEIN, Xarxa Natura 2000 i zones humides 

El Pla d'Espais d'Interès Natural o PEIN, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, és una 

configuració legal que té per objecte la delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la 

protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals cal assegurar, d'acord amb els valors 

científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. 

La Xarxa Natura 2000, inclosa en el PEIN, és una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu 

fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana 

que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i 

evitar-ne el seu deteriorament. Natura 2000 és la iniciativa política europea més important de 

conservació de la natura. D'aquesta manera, la Unió Europea ha establert un marc legal que garanteix 

la protecció del patrimoni natural i, a més, s'ha compromès a salvaguardar-lo mitjançant la integració 

a Natura 2000 d'una mostra significativa dels hàbitats i les espècies que millor el representen.  

El port natural de l'Estany Gras és un dels espais de Catalunya que alhora que està considerat com a 

PEIN, està comprés dins de la Xarxa Natura 2000 i, a més, disposa de zones humides. Concretament 

l'espai PEIN  arriba fins a l'interior de la dàrsena, on també estan incloses les zones humides, mentre 

que la Xarxa Natura 2000 forma part de la platja contigua al port (Figura 16) 

Per tant, les possibles actuacions d'acondicionament i millora del port Natural hauran de preservar, 

protegir i regenerar tant com sigui possible tant l'entorn com les espècies que hi habiten. 

Figura 16: Espais PEIN, Xarxa Natura 2000 i zones humides 

 

Font: Plànols informació POUM del terme municipal de l'Ametlla de Mar  

  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
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1.5. Identificació, caracterització i valoració dels impactes 
Per conèixer la incidència del projecte s'ha realitzat una anàlisis del medi descrivint amb prou detall 

aquells elements que puguin veure's majoritàriament afectats per l'execució i operativitat de l'obra, 

de forma que, com a principals condicionants ambientals, puguin aportar elements de judici vàlids 

que permetin avaluar els efectes sobre el medi. 

Tenint en compte l'escala d'estudi i d'acord amb aquestes consideracions, els principals elements 

ambientals analitzats són: 

 Clima 

 Geologia i geomorfologia 

 Hidrologia 

 Vegetació 

 Flora i fauna 

 Espais naturals protegits 

D'aquesta forma, conegudes les característiques de l'entorn en el que es desenvolupa l'actuació, es 

descriu a continuació el conjunt d'alteracions que es podrien produir sobre el mateix, i s'avalua la 

magnitud del efectes produïts. 

El procés de valoració admet diferents metodologies per arribar fins a l'assignació d'una magnitud 

d'impacte: Compatible, Moderat, Sever o Crític, definits al R.D 1131/88 pel que s'aprova el Reglament 

que desenvolupa el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte 

Ambiental. (Aquest últim derrogat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener fins el 27 de 

gener de 2008) d'Avaluació d'Impacte Ambiental, el contingut del qual pretén ajustar-se el present 

document. 

A pesar de l'existència d'aquestes categories d'impacte comunment utilitzades i reconegudes, en el 

procés de valoració dels impactes influeixen decisivament els criteris de valoració personals de l'autor. 

Amb objecte d'evidenciar aquests criteris que tracten d'evitar, en la mesura del possible, qualsevol 

carga subjectiva, es definirà, de forma detallada, els diferents passos a seguir per obtenir la valoració, 

en últim lloc, dels impactes produïts. 

Cal afegir que, en la valoració final dels impactes, és inevitable la presència, en certa mesura, 

d'aquesta càrrega subjectiva, pel que el Estudi d'Impacte Ambiental fa èmfasi, més en l'adequada 

definició i caracterització dels impactes previsibles, que en una valoració que pot ser qüestionada. 

 

  



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 13: Estudi d’Impacte Ambiental  

365 
 

1.5.1. Metodologia 

La metodologia seguida per la valoració dels impactes en el present estudi s'ajusta al establert en el 

R.D 1131/88. S'inclouen, per tant, els passos considerats en el citat Reglament i, per ordre, es 

descriuen a continuació: 

 

1.5.1.1. Identificació dels impactes 

El pas previ a la caracterització i valoració d'impactes el constitueix la identificació dels mateixos, que 

deriva de l'estudi de les interaccions entre les accions del projecte i les característiques específiques 

dels aspectes ambientals considerats. 

 

1.5.1.2. Caracterització d'impactes 

Per cada un dels impactes identificats, es procedirà a descriure les seves característiques, especificant, 

a més, els processos que tenen lloc, les seves causes i conseqüències. 

 

1.5.1.3. Valoració d'impactes 

La valoració dels impactes prèviament identificats i caracteritzats es realitzarà en funció de la seva 

importància. En cada cas, s'indicaran els procediments empleats i el valor de l'impacte respecte al 

factor del medi analitzat. 

 

1.5.1.4. Avaluació d'impactes 

Per últim, l'avaluació consistirà en valorar el impacte resultant de la execució de l'alternativa 

proposada, tenint en compte tots els factors del medi físic i socioeconòmic. 

 

1.5.1.5. Criteris de caracterització d'impactes 

Com ja s'ha comentat, per cada un dels aspectes del medi afectats es descriuran les afectacions 

previstes i es caracteritzaran, com a pas previ, per la seva posterior valoració. 

Amb objecte d'homogeneïtzar la caracterització de les afectacions, s'utilitzaran els criteris que es 

defineixen a la Taula 1. 
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Taula 1: Criteris de caracterització d'impactes. 

Naturalesa Fa referència al caràcter genèric de l'impacta 

Negatiu 

Un impacte serà negatiu quan el seu efecte es tradueixi en pèrdua de valor 

naturalístic, estètic-cultural, paisatgístic, de productivitat ecològica, o en augment 

dels prejudicis derivats de la contaminació, de l'erosió o rebliment i altres riscos 

ambientals en discordança amb l'estructura ecogeogràfica, el caràcter i la 

personalitat d'una localitat o àrea determinada. 

D'altra banda també s'han catalogat com negatius aquells efectes que, sense 

suposar un prejudici clar sobre les característiques del medi, comportin 

transformació artificial de l'entorn sense clars efectes positius. 

Positiu 

Es considera un efecte positiu, aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica 

i científica com per la població en general, en el context d'un anàlisis de costos i 

beneficis genèrics de la actuació contemplada. 

Caràcter 

Segons aquest criteri els impactes es classifiquen en: 

Simples: Aquells que es manifesten sobre un sol component ambiental, o que el seu 

mode d'acció és individualitzat, sense provocar la inducció de nous efectes, ni 

l'acumulació, ni la sinergia 

Acumulatius: Aquells que, al prolongar-se en el temps l'acció de l'agent inductor, 

incrementen progressivament la gravetat, al mancar de mecanismes d'eliminació 

amb efectivitat temporal similar a la del increment de l'agent causant del dany. 

Sinèrgics: Aquells que es produeixen quan l'efecte conjunt de la presència 

simultània de diversos agents suposa una incidència ambiental major que l'efecte 

suma de les incidències individuals contemplades aïlladament. 

D'altra banda, s'inclouen en aquest tipus d'efecte aquell que el seu mode d'acció 

indueixi en el temps l'aparició d'altres de nous. 

Duració 

Permet classificar els impactes en: 

Temporals: Aquells que suposen una alteració no permanent en el temps, amb una 

duració temporal de manifestació determinable, i coincident amb el de l'actuació 

que s'avalua. 

Intermedis: Aquells que els seus efectes es prolonguen en temps variables després 

de la finalització de l'actuació a avaluar, però que no són permanents. 

Permanents: Aquells que suposen una alteració indefinida en el temps de factors 

d'acció predominants en l'estructura o en la funció dels sistemes de relacions 

ecològiques o ambientals presents en el lloc. 
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Recuperabilitat 

Es classifica els impactes en: 

Recuperables: Aquells en els que l'alteració que produeixen pot eliminar-se, bé per 

l'acció natural, bé per l'acció humana, així com aquells en els que l'alteració que 

suposen pot ser reemplaçable. 

Difusos: Són aquells en els que la capacitat de recuperació de l'espai degradat o 

alterat per l'actuació permet una recuperabilitat parcial. 

Irrecuperables: Aquells en els que l'alteració o pèrdua que suposen és impossible de 

reparar o restaurar, ni per l'acció natural ni per la humana. 

Projecció 
espacial 

Classifica els impactes en: 

Localitzats: Aquells que es limiten espacial i superficialment a l'espai al que es 

circumscriu l'actuació. 

Circumdants: Els efectes de l'actuació o usos superen els límits perimetrals de la 

mateixa, afectat l'entorn pròxim. 

Extensos: Aquells efectes que superen els límits llunyans de l'actuació. La superfície 

abastada per l'impacte transcendeix àmpliament les zones circumdants. 

Reversibilitat 

Permet classificar els impactes en: 

Reversibles: Aquells en els que l'alteració produïda per l'actuació pot ser assimilada 

per l'entorn a mig termini, degut al funcionament dels processos naturals i de la 

successió ecològica i als mecanismes de autodepuració del medi. 

Desiguals: Són aquells que la seva reversibilitat és variable dins de l'àrea afectada 

per l'actuació, donant lloc a zones reversibles i irreversibles. 

Irreversibles: Aquells que suposen la impossibilitat o "dificultat extrema" de 

reprendre a la situació anterior a l'acció que el produeix. 

Per últim, cal senyalar que, per la caracterització dels efectes positius no s'han 

utilitzat els mateixos criteris que per la caracterització dels negatius, ja que no té 

sentit, en aquest tipus d'impactes, la utilització de criteris de recuperabilitat i de 

reversibilitat. 

Font: Reial Decret 1131/88. 
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1.5.1.6. Criteris de valoració d'impactes  

Una vegada identificats i descrits el efectes produïts per les accions dels projecte, i realitzada la seva 

caracterització, es realitza la valoració dels impactes pròpiament dites. 

Dita valoració es determinarà qualitativament i amb detall per a cada aspecte del medi afectat, 

expressant tal valoració en consonància amb el R.D. 1131/88 amb petites puntualitzacions i atenent a 

l'escala que s'indica a la Taula 2. 

Taula 2: Tipus d'impacte. 

Impacte  

Compatible 

Aquell que la seva reversibilitat és immediata després d'aturar-se l'activitat i no 

precisa de pràctiques protectores o correctores, o les precisa de petita entitat. 

També s'inclouen aquells que provoquen la pèrdua de factors ambientals que no 

comportin un canvi en el valor ambiental de l'entorn. 

Moderat 

Aquell que la seva repercussió no precisa de pràctiques protectores o correctores 

gaire intensives i en el que la consecució de les condicions ambientals inicials 

requereix cert temps. També s'inclouen aquells que ocasionen un canvi perceptible 

en el valor ambiental del conjunt. 

Sever 

Aquell en el que la repercussió de les condicions del medi exigeix l'adequació de 

mesures protectores o correctores, i en el que, a pesar de les mesures preses, la 

repercussió precisa d'un període de temps dilatat. També s'inclouen aquells que 

ocasionen la pèrdua d'un valor ambiental notable en el conjunt. 

Crític 

Aquell que la seva magnitud és superior al llindar acceptable, produint una pèrdua 

permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense ser possible la seva 

recuperació, inclús amb l'adopció de mesures protectores o correctores. 

Font: Reial Decret 1131/88. 

A demés d'aquestes categories establertes s'han utilitzat categories intermèdies de valoració, donant 

lloc a una gradació, per ordre de menor a major gravetat, que es reflexa a continuació: 

 Impacte COMPATIBLE. 

 Impacte LLEU. 

 Impacte MODERAT. 

 Impacte ALT. 

 Impacte SEVER. 

 Impacte CRÍTIC. 

A més d'aquestes categories d'impacte, i de cara a la valoració dels impactes positius, s'han establerts 

les diferents definicions: 
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Taula 3: Tipus d'impactes positius. 

IMPACTE FAVORABLE 

Impacte positiu, els efectes del qual sobre el medi són difícilment 

quantificables en unitats mesurables, ja sigui pel seu caràcter intangible o 

per verificar-se els seus efectes a llarg termini (superior a 5 anys). Contarà 

amb 2 nivells d'intensitat en valoració quantitativa: Favorable i Molt 

Favorable. 

IMPACTE BENEFICIÓS 

Impacte positiu, els efectes del qual sobre el medi són quantificables en 

algun tipus d'unitat i suposen una millora del medi físic o socioeconòmic, 

tangible a curt (1 any) o a mig termini (5 anys). Contarà amb 2 nivells 

d'intensitat en la valoració quantitativa: Beneficiós i Molt Beneficiós. 

Font: Reial Decret 1131/88. 
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1.6. Identificació i caracterització dels impactes 
En aquest apartat s'anomeren i es descriuen els impactes produïts per les diferents actuacions lligades 

a la construcció i posterior explotació del projecte, sobre els factors mediambientals definits l'apartat 

corresponent a l'anàlisi ambiental. 

 

1.6.1. Fase de construcció 

1.6.1.1. Impactes sobre la geologia i geomorfologia 

 Afectació al modelat del terreny 

L'extracció o dipòsit dels materials procedents del dragat amb l'objectiu d'obtenir un calat constant a 

la dàrsena del port produiran un canvi notable en la configuració morfològica del mateix, al modificar-

se les pendents i la continuïtat del relleu. Això produeix un efecte destacat d'interrupció de les formes 

actuals. 

L'acció principals que origina aquest efecte és el dragat (impacte en el fons marí), necessari per 

garantir un calat constant al llarg de la dàrsena del port. 

El dragat genera uns excedents de terres que serien necessaris de traslladar a l'abocador. Tanmateix, 

per evitar l'alt cost que això suposaria i l'alt impacte ambiental busquem una solució òptima que 

reutilitzi l'excedent de sediment, ja que aquests materials són aptes des del punt de vista geotècnic. 

Aquesta solució consisteix en crear la zona on s'ubicarà el bar, la capitania i les zones d'esbarjo. 

Pel que fa a l'abocament del poc material que no sigui apte des del punt de vista geotècnic, sembla 

raonable utilitzar zones d'abocador autoritzades ja existents, depòsits controlats d'escombres i altres 

residus de la construcció autoritzats per la Generalitat de Catalunya, canteres autoritzades amb plans 

de restauració aprovats, etc. 

El impacte sobre el modelat geomorfològic suposarà un efecte NEGATIU, SINÈRGIC, PERMANENT, 

IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE en els abocadors definitius, mentre que en les zones 

d'ocupació temporal, com les àrees d'instal·lacions auxiliars i apilotament de terres, sempre que es 

prevegi el seu posterior condicionament, considera el impacte NEGATIU, SINÈRGIC, TEMPORAL, 

RECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 

 Risc d'erosió 

Els processos erosius durant la fase de construcció es produeixen com a conseqüència dels moviments 

de terres, del moviment de maquinària, de l'abocament de sobrants i, en general, de totes aquelles 

activitats que, derivades de l'actuació, suposin una alteració de la cobertura vegetal i en les formes del 

relleu. 

Aquest tipus d'impacte tindrà un caràcter NEGATIU, SIMPLE, TEMPORAL, RECUPERABLE, LOCALITZAT i 

IRREVERSIBLE en les instal·lacions auxiliars i apilotament de terres. 
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1.6.1.2. Impactes sobre els sòls 

Els sòls, des del punt de vista de la edafologia, són el resultat d'un procés de formació dinàmic, 

extremadament lent i al mateix temps extremadament sensible a les actuacions humanes. La seva 

importància es rau en el paper de la vegetació, pel que la seva destrucció suposa una pèrdua d'elevat 

valor. 

Aquest tipus d'impacte tindrà un caràcter NEGATIU, SIMPLE, TEMPORAL, RECUPERABLE, LOCALITZAT i 

REVERSIBLE en les instal·lacions auxiliars i apilotament de terres, mentre que a la dàrsena serà 

NEGATIU, SIMPLE, INTERMEDIS, RECUPERABLE, LOCALITZAT i REVERSIBLE. 

 

1.6.1.3. Impactes sobre la qualitat atmosfèrica 

Durant la fase de construcció tindrà lloc, en les immediacions de les obres, un increment en els nivells 

d'emissions contaminants i partícules de pols degut a: 

 La polvorització i abrasió de materials del sòl per l'aplicació de forces procedents d'elements 

mecànics (rodes de vehicles, pales, dents, etc.) i la remoció de partícules per l'acció de 

corrents turbulentes de l'aire en sòls solts o apilotats de materials. 

 L'emissió de contaminants (CO, NOx, HC i partícules) procedents dels motors de combustió 

interna que equipen a la maquinària d'obra i vehicles de transport. 

Aquestes emissions tenen el seu origen en les següents activitats de l'obra: 

 Dragat i apilotament del material de la dàrsena. 

 Càrrega i descàrrega de camions tant de materials com de la retirada d'excedents, com terres i 

escombres. 

 El moviment i operació de maquinària empleada. 

Es tracta d'un impacte NEGATIU, ACUMULATIU, TEMPORAL, RECUPERABLE, EXTENS i REVERSIBLE. 

 

1.6.1.4. Impactes sobre la qualitat acústica i de vibracions 

El confort ambiental en relació amb les emissions acústiques i de vibracions lligades a la fase de 

construcció, per l'increment del tràfic de vehicles pesats, maquinària i processos constructius, és 

considerat com un dels principals factors ambientals en el que l'alteració implica un sever sobre la 

població, sempre i quan es superin els nivells màxims permesos en la via pública, d'acord amb els 

nivells màxims permesos per la legislació vigent (RD 1367/2007, de 19 d'octubre, pel que es 

desenvolupa la llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, en el referent a la zonificació acústica, 

objectius de qualitat i emissions acústiques). 

La seva correcta caracterització és fonamental per l'adequat disseny de les mesures preventives i 

protectores que tinguin com objecte minimitzar el nivell de les immissions que percebi la població, 

fins assolir valors admissibles. 
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Els efectes del soroll i les vibracions sobre les persones són molt complexes i, a pesar que s'hagin 

realitzat nombrosos estudis al respecte en les seves vessants mèdiques, socials, psicològiques i 

econòmiques, encara segueixen estan mal definits i, per tant, ens trobem davant de moltes 

incerteses. No obstant, es reconeix que estar sotmès a uns nivells sonors i de vibracions superiors a 

certs límits i de forma més o menys continua, causa al menys, molèsties i, en ocasions, altres 

alteracions fisiològiques i psicològiques més greus. 

En termes generals, la fase de construcció es caracteritza per accions que generen un increment dels 

nivells sonors i de vibracions en l'entorn d'actuació, produït fonamentalment per la circulació de 

maquinària, les excavacions, o els moviments de terres, i suposen el trànsit d'un número elevat de 

vehicles pesats. 

La magnitud de l'impacte dependrà doncs dels nivells sonors i vibracions que s'assoleixin amb el 

procediment de construcció escollit, i de la proximitat de les edificacions a la zona de l'obra, atribuint 

la següent caracterització: NEGATIU, SIMPLE, TEMPORAL, RECUPERABLE, CIRCUMDANT i REVERSIBLE. 

 

1.6.1.5. Impactes sobre la hidrologia superficial, subterrània i aigües marítimes 

 Canvis en les aigües superficials i marítimes 

Les diferents accions de l'obra, com els moviments de terres i maquinària poden donar lloc a la 

ocurrència d'abocament accidental a la dàrsena. Això generarà terbolesa en l'aigua sempre que 

l'abocament sigui de sediment i contaminació marina en el cas d'altres tipus de materials. En general 

doncs, l'execusió de l'obra resultarà, per un condicionant o altre, en una disminució de la qualitat de 

l'aigua així com en un augment considerable de la terbolesa. 

Aquesta potencial alteració de la qualitat de les aigües es considera NEGATIVA, SINÈRGICA, DE 

DURACIÓ INTERMITJA, RECUPERABLE, CIRCUNDANT i REVERSIBLE en el cas de les aigües marines i 

NULA en quant a la hidrologia superficial. 

 Risc de contaminació dels aqüífers 

Qualsevol possible impacte sobre la qualitat de les aigües subterrànies, provocat per la construcció de 

les obres, estarà relacionat amb l'abocament de contaminants sobre la superfície del terreny, amb 

abocament  directe a la zona saturada dels aqüífers. 

El risc de contaminació per abocaments accidentals és major quant major i més tòxic sigui el líquid 

abocat, i quant més superficial sigui en nivell freàtic.  

Aquest impacte es pot considerar NEGATIU, ACUMULATIU, PERMANENT, IRRECUPERABLE, EXTENS i 

IRREVERSIBLE. 
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1.6.1.6. Impactes sobre la cobertura vegetal 

En aquest apartat es consideren els impactes sobre la vegetació atenent a la superfície afectada pel 

traçat i a la tipologia de la unitat, prèviament valorada, a partir de la seva naturalitat, singularitat, grau 

evolutiu i diversitat. 

La magnitud de l'impacte adquirirà major o menor rellevància segons la superfície d'alteració i el valor 

de la vegetació afectada. Els impactes deriven de: 

 Eliminació de la cobertura vegetal 

Com a conseqüència dels moviments de terra és necessari eliminar la cobertura vegetal existent en 

l'àmbit d'actuació. D'altra banda, el desplaçament de la maquinària i materials, la preparació dels 

emplaçaments pels apilotaments de terres, les necessitat d'àrees d'abocament i, l'adequació de la 

carretera per al pas de vehicles pesats, requereixen la retirada de la cobertura vegetal de les zones 

afectades. 

La naturalesa d'aquesta alteració en les zones d'ocupació definitiva serà NEGATIVA, SIMPLE, 

TEMPORAL, RECUPERABLE, LOCALITZADA i REVERSIBLE en aquells punts que es torni a vegetar una 

vegada finalitzades les obres.  

 

1.6.1.7. Impactes sobre la fauna 

 Destrucció de hàbitats per ocupació de sòls i moviment de terres 

El conjunt de les actuacions de l'obra i, en especial, el desbrossament a realitzar per al moviment de 

terres, implica la eliminació de substrat vegetal (terrestre i marí) sobre el que es desenvolupen, viuen i 

alimenten les diferents comunitats d'animals característiques de la zona. En el cas del Port Natural de 

l'Estany Gras, el principal hàbitat faunístic és el corresponent a les espècies marines que habiten a la 

dàrsena del port, així com la vegetació marina pròpia de la zona. Per tant, l'execusió de l'obra produirà 

una degradació dels hàbitats marins i costers. 

El seu efecte produït es considera NEGATIU, SIMPLE, INTERMIG, RECUPERABLE, CIRCUNDANT i 

REVERSIBLE. 

 Canvis en el comportament de les comunitats faunístiques presents a l'entorn 

El moviment de terres, l'increment en el trànsit de maquinària i persones, inherents a la construcció 

d'aquest tipus d'infraestructures, genera una sèrie de molèsties a les comunitats faunístiques presents 

en les immediacions de la zona d'estudi. 

Això pot produir una modificació dels hàbits d'aquestes espècies de forma que fugin de la zona 

d'actuació. 

L'efecte és doncs NEGATIU, SIMPLE, TEMPORAL, RECUPERABLE, CIRCUNDANT i REVERSIBLE. 
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1.6.1.8. Impactes sobre espais protegits 

El Port Natural de l'Estany Gras està situat a un PEIN. Resulta doncs de vital importància preservar 

l'entorn, en la mesura del possible, durant el procés constructiu. Els principals efectes sobre l'espai 

protegit seran el moviment de terres, l'augment de partícules en suspensió i possibles vessaments 

puntuals contaminants. L'impacte en aquest cas serà NEGATIU, SINÈRGIC, INTERMEDIS, 

RECUPERABLE, CIRCUNDANT i REVERSIBLE. 

 

1.6.1.9. Impactes sobre el paisatge 

El paisatge actual es veurà per l'execusió del projecte, fet que implica un gran trànsit de vehicles 

pesats, apilament de terres, parcs de maquinària, etc. Per tant, durant la construcció l'impacte en el 

medi serà clarament NEGATIU, SIMPLE, TEMPORAL, RECUPERABLE, LOCALITZAT i REVERSIBLE. 

 

1.6.1.10. Impactes sobre el patrimoni històric cultural 

A l'entorn del Port Natural de l'Estany Gras no es troba registrat cap element significatiu de ser 

considerat part del patrimoni històric cultural, per tant, l'impacte de la obra serà NUL. No obstant, en 

el cas que durant el procés constructiu es detectés algun element propi per ser caracteritzat com a 

patrimoni històric cultural, el seu impacte serà NEGATIU, SIMPLE, PERMANENT, IRRECUPERABLE, 

LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 

 

1.6.1.11. Impactes sobre la productivitat sectorial 

 Sector primari 

El sector primari no es veurà afectat per l'actuació donat que no existeixen activitats del sector en 

l'àmbit abastat per les actuacions projectades. Per tant, considerem aquest impacte com a NUL. 

 Sector secundari 

Le remodelació i condicionament del Port Natural de l'Estany Gras té un efecte POSITIU, SINÈRGIC, 

TEMPORAL, RECUPERABLE, CIRCUNDANT i REVERSIBLE sobre el sector de la construcció i de 

l'enginyeria, sectors que estan passant per grans dificultats en el moment de crisi actual. 

 Sector terciari 

Aquest sector també es veurà potenciat per l'increment de demanda procedent dels treballadors 

empleats en la construcció de l'obra, el quals també seran demandant en altres serveis tals com la 

hostaleria, allotjament, etc. Per tant, considerem aquest impacte com POSITIU, SINÈRGIC, TEMPORAL, 

RECUPERABLE, CIRCUNDANT i REVERSIBLE. 
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1.6.1.12. Impactes sobre la població 

 Increment de la població activa 

L'execusió d'aquesta obra civil implica, en general, un augment de la demanda de mà d'obra, tant 

directa (empleats d'obra) com indirecte (en el sector dels serveis). En el cas del Port Natural de 

l'Estany Gras, al tractar-se d'una obra de petites dimensions, es preveu que la demanda en els serveis 

podrà ser coberta amb l'oferta actual, tenint un efecte NUL, mentre que la mà d'obra directa si que 

tindrà un efecte POSITIU, SINÈRGIC, TEMPORAL, RECUPERABLE, CIRCUNDANT i REVERSIBLE. 

 Expropiacions i destrucció directa de construccions 

L'expropiació de terrenys i la potencial destrucció de construccions solen anar lligades a la necessitat 

de sòl per a la construcció d'infraestructures.  

No obstant, en el cas que ens ocupa, l'execusió de l'obra no requereix de cap expropiació ja que es 

tracta de DMPT així com tampoc es destruirà cap construcció. Per tant, podem considerar totes dues 

com a NULES.    

 Alteració del tràfic durant la fase d'obres 

Durant la fase d'obres no serà necessari realitzar cap tall en el trànsit ni cap modificació del traçat de 

les carreteres principals que comuniquen amb el port. A més, donat que es troba al Sud de la 

població, i que no resulta necessari passar pel centre de pobles ni urbanitzacions per accedir a les vies 

principals, el flux de vehicles pesats no alterarà al tràfic dels vehicles lleugers (població més pròxima). 

Per tant, el seu impacte serà NUL. 

 Permeabilitat transversal del territori 

Finalment, cal destacar que al tractar-se d'una obra localitzada i aïllada de la població, l'execusió 

d'aquesta no afecta a la permeabilitat transversal del territori. Conseqüentment el seu impacte és 

NUL. 
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1.6.2. Fase d'explotació 

1.6.2.1. Impactes sobre la geologia i geomorfologia 

Aquests impactes, en la fase d'explotació, són una continuació dels inicials durant la fase de 

construcció com a conseqüència del caràcter permanent d'algunes de les alteracions produïdes. 

 Afectació al modelat del terreny 

Aquesta continuïtat es manifesta en l'ús dels abocadors, modificant el modelat original del terreny. No 

obstant, cal comentar que com que el balanç de masses es preveu que sigui igual a zero, la seva 

utilització només serà necessària per aquells sòls no aptes des del punt de vista geotècnic, per tant, la 

seva afectació serà molt baixa, malgrat que el seu caràcter serà NEGATIU, SINÈRGIC, PERMANENT, 

IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE. 

 Risc d'erosió i inestabilitat 

Novament aquests riscos tenen una afectació extremadament baixa si no nul·la sobre la zona 

d'actuació. No obstant, allà on hi hagi risc de produir-se han de ser minimitzats en la fase de disseny 

mitjançant l'adopció de mesures protectores o correctores. 

El seu impacte derivat serà NEGATIU, SIMPLE, TEMPORAL, RECUPERABLE, LOCALITZAT i REVERSIBLE. 

 

1.6.2.2. Impactes sobre els sòls 

Durant la fase d'explotació no està previst que hi hagi afectació sobre els sòls. Per tant el seu impacte 

serà NUL. 

 Ocupació definitiva del sòl 

El dragat de la dàrsena suposa una alliberació de sòls que seran destinats a nous usos com són 

l'aparcament i a la zona destinada a la capitania i el bar. Per tant, es crearà un impacte POSITIU, 

ACUMULATIU, PERMANENT, RECUPERABLE, CIRCUNDANT i REVERSIBLE. 

 

1.6.2.2. Impactes sobre la qualitat atmosfèrica 

L'explotació del futur Port Natural de l'Estany Gras porta inherent un augment de les emissions de 

gasos a l'atmosfera, generats per les embarcacions. No obstant, cal comentar dos aspectes importants 

a l'hora de tenir en compte aquest augment de les emissions. En primer lloc, l'actual port té un 

operativitat no registrada d'embarcacions que oscil·la segons l'època de l'any. D'altra banda, el futur 

Port de l'Estany Gras només disposarà de 71 places per amarrar les embarcacions.  

Tot això implica que determinar l'augment de les emissions a l'atmosfera resulta molt complicat 

d'estimar. No obstant, donada les poques embarcacions que operaran al port, així que l'eslora 

d'aquestes, podem assegurar que no es superaran els límits d'emissions a l'atmosfera. 
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Conseqüentment, l'impacta serà baix però tindrà un caràcter NEGATIU, ACUMULATIU, TEMPORAL, 

RECUPERABLE, EXTENS i REVERSIBLE. 

1.6.2.4. Impactes sobre la qualitat acústica i de vibracions 

El confort ambiental en relació a les emissions acústiques lligades a la fase d'explotació, pel tràfic 

d'embarcacions, té un impacte NUL sobre la població, donat que es troba aïllada d'aquesta, complint 

els límits permesos pel RD 1367/2007, de 19 d'octubre, referent a la zonificació acústica, objectius de 

qualitat i emissions acústiques. No obstant, el seu caràcter serà NEGATIU, SIMPLE, PERMAMENT, 

RECUPERABLE, CIRCUNDANT i REVERSIBLE. 

Pel que fa a l'increment en els nivells de vibracions, resulta lògic considerar que no es produiran 

durant la fase d'explotació, ja que la operativitat de les embarcacions no induirà aquest fenomen, com 

si podria succeir en el cas d'un altre tipus d'infraestructura, com per exemple un ferrocarril o tramvia. 

Per tant el seu caràcter és NUL. 

 

1.6.2.5. Impactes sobre la hidrologia superficial, subterrània i aigües marítimes 

 Alteració de la qualitat de les aigües subterrànies 

Resulta evident considerar que qualsevol abocament accidental que es produeixi al Port Natural de 

l'Estany Gras afectarà al mar i no als aqüífers. Per tant, podem considerar el caràcter d'aquest impacte 

NUL. 

 Alteració del flux hidràulic 

Com hem comentat anteriorment, el Port Natural de l'Estany Gras està situat a la desembocadura del 

torrent de l'Estany. A pesar que no existeixen registres de que el torrent hagi tingut episodis 

significatius, donat que el tram final del curs del torrent ha sigut lleugerament modificat però 

respectant la fisonomia, en cas de produir-se una tempesta amb un alt període de reton, l'impacta 

seria BAIX i COMPATIBLE. 

 Alteració de les aigües marítimes 

Donada la naturalesa i la protecció del lloc, qualsevol abocament accidental de productes tòxics sobre 

la superfície del Port, implicarà una contaminació de l'aigua marina del port, amb el conseqüent perill 

que es pugui estendre a la costa més pròxima, amb el conseqüent perill que això implicaria. Per tant, 

es preveu que la qualitat de l'aigua pugui disminuir, sent el seu impacte ALT i NEGATIU, SINÈRGIC, DE 

DURACIÓ INTERMEDIA, RECUPERABLE, CIRCUNDANT i REVERSIBLE. 

D'altra banda, també cal comentar que la majoria de ports es caracteritzen per tenir una pobre 

renovació de l'aigua interior, de forma que l'oxigenació acostuma a ser força baixa. No obstant, com 

que modifiquem el calat de la dàrsena del port mantenint la mateixa àrea, podem considerar que 

l'impacta serà POSITIU en aquesta zona. Pel que fa al tram final del port, contigu a la zona 
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d'aparcaments, com que es preveu reduir les dimensions, s'espera que el volum d'aigua estancada 

disminueixi, de forma que l'impacta sobre aquesta zona també és POSITIU. 

 

1.6.2.6. Impactes sobre la vegetació 

Els impactes previstos sobre la vegetació són els resultants de les accions prèvies d'ocupació de 

l'espai, causats per l'execusió de l'obra, de forma que no es preveu cap impacte sobre la vegetació una 

vegada finalitzades les obres. Per tant, tindrà un caràcter NUL. 

 

1.6.2.7. Impactes sobre el paisatge 

En aquesta fase, i donat que el disseny de l'obra preveu la integració d'aquesta en el medi, l'alteració 

del paisatge correspondrà a la presència d'elements permanents a la superfície, com són els edificis 

destinats a la capitania, serveis i bar. Cal comentar que la majoria d'aquests s'ubicaran al costat Nord, 

al costat d'una paret vertical rocosa, de forma que no produirà cap efecte barrera visual i, en 

conseqüència, tindrà un impacte BAIX. D'altra banda, l'edifici de serveis ubicat al costat de la rotonda, 

a la zona Sud del port, substituirà un antic edifici de resguard d'embarcacions, de forma que no 

produirà cap impacte visual, tenint un caràcter NUL.   

Un altre impacte a tenir en compte és la contaminació lumínica. En aquest cas, donat que l'actual port 

no disposa d'enllumenat, l'efecte si serà notable i tindrà un caràcter NEGATIU, SIMPLE, PERMANENT, 

RECUPERABLE, LOCALITZAT i REVERSIBLE. 

 

1.6.2.8. Impactes sobre el planejament urbanístic 

Els impactes produïts en aquesta fase són una prolongació dels generats durant la fase de construcció, 

com a conseqüència d'una banda de la pèrdua de sòl amb caràcter permanent en la zona ocupada, 

tant del pàrking com de les instal·lacions. Aquest impacte es caracteritza com a NEGATIU, SIMPLE, 

PERMANENT, IRRECUPERABLE, LOCALITZAT i IRREVERSIBLE, i per altra banda del guany de sòl respecte 

la línia de la costa, caracteritzant-lo com a impacte POSITIU. 

 

1.6.2.9. Impactes sobre la població 

 Expropiacions 

Donat que la zona d'actuació està compresa dins del Domini Públic Marítimo Terrestre (DPMT), no 

serà necessari expropiar terrenys per tal de realitzar l'obra, de forma que el impacte serà NUL. 

 Permeabilitat territorial 

El Port Natural de l'Estany Gras està perfectament integrat dins del territori del terme municipal de 

l'Ametlla de Mar i el seu condicionament i millora no afegeix cap efecte barrera a la població. Per tant, 

el seu caràcter és NUL.  
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 Llocs de treball 

La gestió, control i manteniment de port requerirà de personal permanent i temporal en els períodes 

de major operativitat, de forma que el condicionament i millora del port generarà nous llocs de 

treballs directes (vigilància i personal administratiu, etc.) i indirectes i, per tant, és un impacte de 

caràcter POSITIU. D'altra banda, també s'ha d'afegir els llocs de treballs generats pel bar.  

 

1.6.2.10. Impactes sobre la dinàmica litoral 

Una de les característiques més comunes dels ports, degut a les seves obres de resguard, és l'efecte 

barrera que suposen sobre la dinàmica litoral. No obstant, gràcies al reguard natural del port que fa 

que no sigui necessari la construcció d'obres de resguard, la dinàmica litoral no es veu afectada i, en 

conseqüència, la platja contigua al port no sofrirà canvis en la seva morfologia. 

Per tant, el seu caràcter és NUL. 

 

1.6.2.11. Impactes sobre la fauna 

L'impacta sobre la fauna es preveu que sigui BAIX durant la fase operativa. L'entrada i sortida 

d'embarcacions pot afectar lleugerament a la fauna però donat el baix trànsit que es preveu i que 

actualment n'existeix, podem considerar que l'efecte sobre la fauna es produeix en la fase 

constructiva i no operativa. 
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1.7. Mesures preventives i correctores  

1.7.1. Consideracions generals 

El Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener, estableix que: 

"S'indicaran les mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals negatius 

significatius, així com les possibles alternatives existents a les condicions inicialment previstes en el 

projecte" 

Amb aquesta finalitat: 

"Es descriuran les mesures adequades per atenuar, suprimir els efectes ambientals negatius de 

l'activitat, tant en el referent al seu disseny i ubicació com en quant als procediments 

d'anticontaminació, depuració, i dispositius genèrics de protecció del medi ambient. 

En defecte de les anteriors mesures, aquelles altres dirigides a compensar aquests efectes, a ser 

possible amb accions de restauració, o de la mateixa naturalesa i efecte contrari al de l'acció iniciada". 

Aquest apartat dona resposta a aquestes obligacions, de forma que es descriuen les mesures 

preventives, protectores i correctores que haurien de ser integrades amb major precisió en les fases 

del Projecte. 

 

1.7.2. Mesures generals 

En primer lloc, es proposa una mesura preventiva i alhora protectora de caràcter general: per el 

control i vigilància ambiental de la obra serà necessari la contractació d'un equip multidisciplinari 

d'especialistes que controlin la correcte aplicació de les mesures de prevenció, protecció i correcció 

d'impactes. 

Pel que fa a la maquinària i equips de treball, es recomana la utilització d'aquells que siguin més 

moderns, així com s'exigeix que compleixin els requeriments tècnics, hagin passat totes les revisions 

necessàries abans de l'inici de la obra i disposin de tots els certificats d'homologació i conformitat de 

la CE. 

Un bon estat de la maquinària reduirà el risc d'abocaments accidentals, com poden ser combustibles i 

olis, reduirà els nivells de contaminació atmosfèrica i, en menor efecte, reduirà els nivells acústics.  

D'altra banda, és important una bona planificació de les obres per tal de reduir els efectes sobre el 

medi, així com seguir el calendari establert de forma que es produeixin les menors afectacions en les 

èpoques estivals, de major afluència de turistes que transiten per un espai natural com el del Port de 

l'Estany Gras. Cal recordar que en època estival el trànsit de vianants pel "GR" contigu a la costa és 

elevat i que, aquest col·lectiu té un fort important impacte sobre l'economia de la zona. Per tant, s'ha 

d'evitar en la mesura del possible reduir les molèsties sobre aquestes persones tant importants per 

l'economia de la zona. 

Un altre aspecte a destacar és la delimitació del àrea de les obres. La zona de treball ha d'estar 

degudament senyalitzada per evitar possibles accidents, així com molèsties a la població. 
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Finalment, l'última gran mesura general és la selecció dels materials de construcció i el seu transport. 

En la fase de projecte es defineixen les característiques dels materials així com el camí que han de 

recórrer els camions en el transport d'aquests materials com dels residus procedents de demolicions. 

Aquests camions hauran de disposar d'una lona que cobreixi els materials per tal de minimitzar 

l'emissió de pols a l'atmosfera. Tanmateix, s'haurà de realitzar una neteja periòdica d'aquests així com 

de les zones de trànsit més critiques de forma que s'eviti l'arrossegament de sediments a les vies de 

comunicació més pròximes. Aquests regs es duran a terme periòdicament però seran de baixa 

intensitat per evitar escorrenties al mar. Pel que fa al recorregut, estarà definit prèviament i es tindrà 

en compte la densitat de circulació de les vies d'accés al port. 

 

1.7.3. Mesures sobre l'impacta de la qualitat de les aigües 

La majoria dels impactes sobre la qualitat de les aigües es poden reduir o minimitzar durant la fase de 

construcció. Les principals mesures preventives a tenir en compte són: 

Els residus generats pel personal d'obra es dipositaran en recipients homologats per a la seva 

posterior retirada de servei. Pel que fa a les aigües fecals dels sanitaris, donat que a l'inici de l'obra no 

es disposa de la xarxa de sanejament, serà necessari l'ús de camions especialitzats en el buidatge dels 

sanitaris. 

La maquinària haurà d'estar en bon estat i no es permetran canvis d'oli i ni omplir els dipòsits de 

combustible en les zones d'actuació. Aquests equips s'hauran de revisar periòdicament. No obstant, 

en cas d'abocaments accidentals es procedirà immediatament a la seva neteja per mitjans manuals o 

mecànics. 

Els materials d'obra que s'aboquin al mar hauran de contenir una concentració màxima de fins per 

minimitzar la terbolesa de les aigües. 

Estarà prohibit abocar materials al mar fora de les zones planificades (aparcament, zona del bar, etc.) 

procedint a la seva immediata correcció en cas d'accident. 

Els medis auxiliars i les embarcacions utilitzades hauran de complir amb la normativa vigent en quant 

al abocament al mar de substàncies perilloses des dels bucs (MARPOL). 

S'evitarà l'acció de la neteja de fons als dies de alta acció hidrodinàmica, de forma que els impactes 

siguin localitzats i no es dispersin pel litoral contigu.  

 

1.7.4. Mesures sobre l'impacta a l'atmosfera 

Quant a impacte sobre l'atmosfera entenem tant la qualitat de l'aire com el nivell de soroll generat 

per les obres. 

En primer lloc es realitzarà la revisió i posada a punt dels equips de treball, de forma que elements tals 

com els filtres estiguin en perfectes condicions i evitin la generació de contaminació addicional 
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causada pel mal estat dels mateixos. En general, un bon estat de la maquinària minimitza l'emissió de 

gasos i d'abocaments accidentals i augmenta el seu rendiment. 

Com hem comentat a l'apartat de mesures generals, s'aplicaran regs diaris per evitar la generació de 

pols en suspensió. Això serà especialment important en dies calorosos, ja que la sequedat afavorirà a 

la generació de partícules en suspensió, però especialment en dies de forts vents, donat que el 

transport d'aquestes serà molt més gran. 

Pel que fa als camions de transport de materials solts, es situarà una lona per cobrir-los de manera 

que s'eviti l'emissió de partícules durant el seu recorregut. 

D'altra banda, igual d'important que el manteniment que el manteniment d'equips i la minimització 

de les emissions que generen, ja sigui de partícules en suspensió o de gasos, és el manteniment de les 

vies d'accés a l'obra. Un bon estat d'aquesta reduirà els nivells acústics i de vibracions pel pas de la 

maquinària i vehicles d'obra. 

Quant al horari d'execució de les obres, donat que es tracta d'una obra de petites dimensions, no es 

treballarà en horari nocturn. Aquesta mesura permetrà que les persones que viuen a les cases 

pròximes al port puguin gaudir d'un temps òptim de descans. 

Finalment, l'última mesura de reducció de l'impacta a l'atmosfera és la utilització  d'equips 

insonoritzats que s'ajustin a la Directiva 2000/14/CE del 8 de Maig de 2000, relativa a emissions 

sonores degudes a les maquinàries d'us a l'aire lliure.  

 

1.7.5. Mesures sobre l'impacta en el paisatge 

Amb l'objectiu de reduir al màxim l'impacta sobre el medi marí, la modificació de la batimetria es 

reduirà a la zona de la dàrsena i no s'estendrà als fons adjacents. La batimetria de la zona permet 

l'entrada i sortida de les embarcacions i per tant resulta il·lògic afectar a zones no necessàries. 

Pel que fa als materials dispersats durant l'execució de l'obra, les instal·lacions auxiliars, restes 

d'encofrats i materials inútils que hagin sobrat, es retiraran abans de la finalització d'aquesta. 

En quant a la maquinària parada, donada la baixa disponibilitat d'espai en el port i en les zones 

adjacents, es localitzaran de forma ordenada de forma que ocupin un menor espai possible i amb la 

finalitat d'evitar una dispersió dels elements discordants del paisatge portuari per minimitzar 

l'impacta visual. 

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 1890/2008, del 14 de novembre, referent a les mesures 

necessàries per la minimització de la contaminació lumínica en espais naturals, el sistema 

d'enllumenat  haurà de ser amb un flux hemisfèric superior (FHS) inferior a l'1 %. A més, per tal de 

respectar l'entorn, s'instal·larà enllumenat en aquelles superfície que es tingui especial interès en 

il·luminar, en cap cas la il·luminació afectarà a les zones adjacents ni zones naturals. Per determinar 

els nivells d'il·luminació, es tindrà en compte la normativa ITC-EA-02, prenent especial atenció en no 

sobrepassar els valors màxims establerts.  
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1.7.6. Mesures correctores sobre el medi biòtic 

El material abocat per l'execució de les banquetes haurà d'estar lliure de fins amb la finalitat que la 

terbolesa no s'estengui en el medi contigu, característic pel fons rocós i la presència de Posidònies, de 

forma que es minimitzi la precipitació sobre aquests. 

S'evitarà l'acció de la neteja de fons als dies de alta acció hidrodinàmica, de forma que els impactes 

siguin localitzats i no es dispersin pel litoral contigu.  

 

1.7.7. Mesures sobre el patrimoni cultural 

Durant l'execució de l'obra no es preveu trobar restes significatives que puguin ser catalogades com 

patrimoni cultural. No obstant, donat que el Port Natural de l'Estay Gras ha servit de refugi per a 

moltes embarcacions durant molts anys, en el supòsit que es trobessin restes d'alguna mena durant el 

dragat de la dàrsena, es procediria a informar la Direcció de l'Obra per tal que aquesta actuï segons la 

normativa vigent. 

 

1.7.8. Mesures sobre l'impacta en l'ús d'infraestructures i serveis 

El trànsit de vehicles pesats amb procedència i/o destinació al port seguirà les rutes descrites i no 

accediran a l'interior del poble de l'Ametlla de Mar sota cap concepte. 

D'altra banda, es realitzarà una correcta gestió dels residus generats a l'obra durant la fase de 

construcció, de forma que es minimitzi el nombre de viatges dels camions als abocadors. 

 

1.7.8. Mesures correctores en cas d'abocaments accidentals 

En el supòsit de produir-se abocaments accidentals, la metodologia d'actuació seria la següent: 

- Si són fuites que cauen al terra es recolliran amb draps absorbents i es dipositaran 

obligatòriament a contenidors destinats a tal finalitat. 

- Si l'abocament és de majors dimensions, es seguirà les directrius del Pla d'Emergències 

establert al port. 

- Aquest Pla d'Emergències farà referència tant a l'abocament accidental en fase d'obra com de 

servei. 
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1.8.  Pla de vigilància i control 
L'article 11 del Reial Decret 1131/1988, del 30 de setembre, per el que s'aprova el Reglament per a 

l'execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, 

derrogat pel Reia Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel que s'aprova la Llei d'Avaluació 

d'Impacte Ambiental de projectes, inclou que: 

"El programa de vigilància ambiental (PVA) establirà un sistema que asseguri el compliment de les 

indicacions i mesures, protectores i correctores, compreses en l'estudi d'impacte ambiental." 

Així com senyala: 

"Objectius de la vigilància.- La vigilància del establert en la Declaració d'Impacte tindrà com objectius: 

a) Vetllar perquè, en relació amb el medi ambient, l'activitat es realitzi segons el projecte i les 

condicions en que es va autoritzat; b) Determinar l'eficàcia de les mesures de protecció ambiental 

contingudes en la Declaració d'Impacte; c) Verificar l'exactitud i correcció de l'Avaluació d'Impacte 

Ambiental realitzada". 

 

1.8.1. Objectius 

El objectius del Pla de vigilància són: 

- Controlar la correcta execució de les mesures previstes en l'Estudi d'Impacte Ambiental. 

- Verificar els estàndards de qualitat dels materials (terra, plantes, aigua, etc.) i medis empleats 

en el projecte d'integració ambiental. 

- Comprovar l'eficàcia de les mesures protectores i correctores establertes i executades. Quan 

tal eficàcia es consideri insatisfactòria, determinar les causes i establir solucions adequades. 

- Detectar impactes no previstos en l'Estudi d'Impacte Ambiental i preveure les mesures 

adequades per reduir-los, eliminar-los o corregir-los. 

- Informar sobre els aspectes objecte de vigilància i oferir un mètode sistemàtic, el més senzill i 

econòmic possible, per realitzar la vigilància d'una forma eficaç. 

- Proporcionar un anàlisis sobre la qualitat i la oportunitat de les mesures preventives, 

protectores o correctores adoptades al llarg de l'obra. 

- Realitzar un informe periòdic i durant un termini estimat sobre l'estat i evolució de les zones 

en recuperació, restauració i integració ambiental. 

 

1.8.2. Responsabilitat del seguiment 

L'Administració anomenarà una Direcció Ambiental d'Obra que es responsabilitzarà de que s'adoptin 

les mesures correctores, de l'execució del PVA, de la emissió dels informes tècnics periòdics sobre el 

grau del compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental i de la seva remissió a la Direcció General 

de Qualitat i Avaluació Ambiental. 

El Contractista, per la seva part, anomenarà un Responsable Tècnic de Medi Ambient que serà el 

responsable de la realització de les mesures correctores, en les condicions d'execució, medició i 
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abonament previstos en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte constructiu, i de proporcionar 

a l'Administració la informació i els medis necessaris per el correcte compliment del PVA. 

1.8.3. Metodologia 

Per el seguiment i control ambiental de les obres, l'execució del Programa de Vigilància Ambiental es 

realitzarà en dues fases diferents, una primera on es verificaran els impactes previstos, i una segona 

on s'elaborarà un pla de control de resposta a les tendències afectades: 

 

1.8.4. Verificació d'impactes 

Per a la verificació d'impacte es realitzaran les següents tasques: 

- Recollida d'informació. 

- Anàlisis de resultats. 

- Nivell d'activitat i impacte. 

- Localització d'activitats i impactes. 

- Duració d'activitats i impactes. 

- Correlació d'activitats, magnituds i impactes. 

- Comparació amb la predicció del Projecte. 

En cas d'aparèixer impactes no previstos i que es generin durant la construcció de les obres, es 

realitzarà una descripció i avaluació dels mateixos amb la finalitat d'aplicar noves mesures de 

correcció que els elimini o, en cas de no ser possible, els minimitzi. 

 

1.8.4.1. Medi físic 

1.8.4.1.1. Protecció de la qualitat de l'aire 

Objectiu Constatació del deteriorament de la qualitat de l'aire per la producció 
de pols en suspensió com a conseqüència de les obres, els moviments 
de terres, desbrossament de la vegetació, tràfic de la maquinària 
pesada, etc. 

Indicador ambiental Presència de pols i partícules sedimentables en l'atmosfera 
 

Objectiu Constatació del deteriorament de la qualitat de l'aire per l'emissió de 
gasos contaminants (CO, NOx, HC, SO2) com a conseqüència del 
moviment de vehicles de transport i de maquinària d'obra 

Indicador ambiental Presència i quantitat dels contaminants als que hem fet referència 
 

Objectiu Constatació i control de l'increment del nivell sonor i de vibracions com 
a conseqüència de les activitats d'obra i del trànsit d'embarcacions 

Indicador ambiental Nivell sonor i de vibracions 
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1.8.4.1.2. Geologia i geomorfologia 

Objectiu Constatació de la alteració del modelat del terreny a l'entorn del port i 
dels abocadors 

Indicador ambiental Discontinuïtat de les formes del relleu 
 

1.8.4.1.3. Sòls 

Objectiu Constatació de la destrucció directa del sòl i de la compactació del 
mateix com a conseqüència de les obres de construcció, apilotaments 
temporals, instal·lacions auxiliars d'obra i abocadors 

Indicador ambiental Absència de capa edafologica 
 

Objectiu Verificació de la possible contaminació del sòl com a conseqüència 
d'abocaments accidentals de substàncies tòxiques 

Indicador ambiental Presència de restes d'abocaments. 
 

1.8.4.1.4. Aigües marines 

Objectiu Verificació de la possible alteració de la qualitat de les aigües per 
abocaments accidentals 

Indicador ambiental Terbolesa i qualitat química de l'aigua 
 

1.8.4.1.3. Hidrologia subterrània 

Objectiu Verificació de la possible alteració de la qualitat de les aigües 
subterrànies per abocaments accidentals 

Indicador ambiental Qualitat química de l'aigua 
 

1.8.4.2. Medi natural 

1.8.4.2.1. Vegetació 

Objectiu Verificació de l'eliminació de la cobertura vegetal i del deteriorament 
de la vegetació circumdant 

Indicador ambiental Eliminació de la vegetació i estat fisiològic 
 

1.8.4.2.2. Espais naturals protegits 

Objectiu Comprovació de la potencial afectació a zones protegides i catalogades 

Indicador ambiental Afectació dels hàbitats naturals 
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1.8.4.2.3. Paisatge 

Objectiu Constatació del deteriorament del paisatge preexistent com a 
conseqüència de la intrusió visual de l'obra. Es comprovarà la 
modificació dels elements del paisatge: forma, linealitat, escala, espai, 
etc. 

Indicador ambiental Anàlisis del paisatge abans, durant i després de l'actuació 

 

1.8.4.3. Medi socioeconòmic 

1.8.4.3.1. Població 

Objectiu Comprovació de les potencials alteracions de la distribució de la 
població 

Objectiu Comprovació de l'increment de la taxa de població activa per la 
demanda de mà d'obra i de serveis durant la fase de construcció 

Indicador ambiental Taxa de població activa 
 

Objectiu Comprovació de les alteracions del trànsit durant la fase d'obres 

Indicador ambiental Creació de problemes de trànsit 
 

Objectiu Constatació del deteriorament del confort ambiental derivades de les 
actuacions del projecte 

Indicador ambiental Apreciació de la població 
 

1.8.4.3.2. Productivitat sectorial 

Objectiu Comprovació del increment de la demanda de materials 

Indicador ambiental Increment de la demanda de materials 
 

Objectiu Verificació d'augments de la demanda de serveis 

Indicador ambiental Increment de la demanda de serveis terciaris 
 

1.8.4.3.3. Patrimoni Cultural 

Objectiu Comprovació de la possible afectació a jaciments arqueològics i béns 
d'interès cultural 

Indicador ambiental Afectació a jaciments arqueològics i béns d'interès cultural 
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1.8.5. Control de l'aplicació de les mesures de prevenció i correcció de l'impacta 

El seguiment consisteix principalment en els següents aspectes: 

- Valoració de la idoneïtat de les mesures preventives, protectores o correctores previstes, 

respecte als impactes realment observats. 

- Determinació de noves mesures preventives, protectores o correctores en cas de ser 

necessari. 

- Control de l'aplicació de les mesures preventives, protectores o correctores. 

- Avaluació de la eficàcia de les mesures aplicades. 

- Avaluació periòdica i presentació final dels resultats tant dels impactes identificats i de la seva 

magnitud com de la eficàcia de les mesures preventives, protectores o correctores aplicades. 

- Avaluació periòdica i presentació dels resultats del seguiment després del període de 

construcció, de la integració ambiental de l'obra. 

A continuació determinem les actuacions que seran objecte de control: 

 

1.8.5.1. Tancament de la zona d'ocupació del port, dels elements auxiliars i dels camins 

d'accés 

Objectiu Minimitzar la ocupació de sòl per les obres i els seus elements auxiliars 

Indicador ambiental Longitud correctament senyalitzada en relació a la longitud total del 
perímetre corresponent a la zona d'ocupació, elements auxiliars i 
camins d'accés. 

Mesura Reparació o reposició de la senyalització 
 

Objectiu Verificar la localització d'elements auxiliars fora de les zones excloses. 

Mesura Desmantellament immediat de la instal·lació auxiliar i recuperació de 
l'espai afectat 

 

Objectiu Restauració de les zones restringides utilitzades per localitzar elements 
auxiliars temporals de les obres 

Indicador Percentatge de superfície de zones restringides amb restauració 
inadequada o insuficient 

Mesura Reposar les accions de restauració no realitzades o defectuoses 
 

Objectiu Evitar els danys produïts per la circulació de vehicles fora de les zones 
senyalitzades 

Indicador Circulació de vehicles fora de les zones senyalitzades 
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1.8.5.2. Control del consum dels recursos naturals durant l'execució de l'obra 

Objectiu Minimitzar el consum de recursos naturals durant l'execució de les 
obres 

Indicador Volums de recursos utilitzats en relació amb els previstos 

Mesura Sanció en cas d'excés en el consum dels recursos naturals 

 

1.8.5.3. Medi físic 

1.8.5.3.1. Protecció de la qualitat de l'aire  

Objectiu Mantenir l'aire lliure de pols 

Indicador Presència de pols 

Mesura Rec de baixa intensitat en les superfícies potencials de generar 
partícules en suspensió, així com el rentat d'elements sensibles a la 
presència de pols  

 

Objectiu Mantenir l'aire lliure de contaminació produïda pels motors de la 
maquinària de les obres 

Indicador Verificació de les inspeccions tècniques dels vehicles utilitzats a l'obra 

Mesura Ús de maquinària que compleixi amb la legislació vigent 

 

Objectiu Minimitzar la presència de pols en la vegetació 

Indicador Presència de pols en la vegetació pròxima a les obres 

Mesura En cas de superar uns llindars màxims no acceptables per la vegetació, 
rentat d'aquesta 

 

1.8.5.3.2. Protecció contra el soroll i les vibracions 

Objectiu Protecció de les condicions de tranquil·litat pública produïdes per la 
maquinària pesada 

Indicador Manteniment de la maquinaria complint la legislació vigent en matèria 
d'emissió de sorolls  

Mesura En cas d'assolir uns límits no aptes per a la població contigua a l'obra, 
es realitzaran mesures puntuals en aquells lloc on sigui necessari 

 

  



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 13: Estudi d’Impacte Ambiental  

390 
 

1.8.5.3.3. Conservació dels sòls 

Objectiu Retirada de sòls vegetals per a la seva conservació 

Indicador Espessor de terra vegetal retirada en relació a la profunditat a la que es 
pot considerar amb característiques de terra vegetal 

Mesura Aprovisionament extern de terra vegetal en cas de dèficit 

 

Objectiu Evitar la contaminació dels sòls durant l'execució de les obres 

Indicador Accidents amb productes perillosos que afectin directament el sòl 

Actuacions Inspecció visual dels llocs en que sigui factible l'abocament accidental 
de productes, com poden ser parcs de maquinària, llocs 
d'emmagatzematge etc. 

Mesures Retirada dels sòls contaminats mitjançant tècniques adequades de 
gestió de residus 

 

1.8.5.3.4. Protecció de la qualitat de l'aigua marina 

Objectiu Evitar abocaments al mar 

Indicador Presència de materials en suspensió o al fons de la dàrsena 

Mesures Eliminació d'aquests materials 

 

Objectiu Seguiment de la qualitat de les aigües marines 

Indicador Indicadors de qualitat de l'aigua segons la legislació vigent 

 

Objectiu Tractament i gestió de residus 

Indicador Presència d'olis, combustibles, ciment i altres sòlids en suspensió 

 

1.8.5.4. Medi natural 

1.8.5.4.1. Protecció i conservació de la vegetació 

Objectiu Preparació de la superfície del terreny per plantacions i semblat. 

Indicador Espessor de la capa de terra vegetal 

Mesures Aportació d'una nova capa de terra vegetal fins arribar als 30 cm 
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Objectiu Sembrat 

Indicador Superfície tractada en relació amb la prevista en el projecte 

Mesures Realització del semblat en la superfície no executada 

 

1.8.5.4.2. Protecció de la fauna 

Objectiu Control de la restricció del desbrossament en fase d'obres 

Mesures Restauració de la zona fins arribar al estat de les condicions inicials 

 

Objectiu Control de les activitat especialment molestes i sorolloses en les 
immediacions dels hàbitats faunístics 

Mesures Realització de programes d'obra compatibles amb l'activitat faunística 

 

1.8.5.4.3. Integració paisatgística 

Objectiu Control de la integració paisatgística de les instal·lacions d'obra 

 

1.8.5.5. Medi socioeconòmic 

1.8.5.5.1. Protecció de la població 

Objectiu Control de la restitució dels accessos i serveis afectats 

Actuació Reposició dels accessos i serveis afectats 

 

1.8.5.5.2. Protecció de la productivitat sectorial 

Objectiu Control de la superfície d'ocupació i dels moviments de maquinària 

Actuació Tancament del límits de l'obra 

 

1.8.5.5.3. Protecció del patrimoni històric-arqueològic 

Objectiu Protecció del patrimoni històric arqueològic 

Mesures No iniciar o en cas d'haver començat paralitzar el moviment de terres a 
l'àrea afectada en cas de detectar restes catalogables com a patrimoni 
històric 
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1.9. Informes tècnics del PVA 
Durant els treball de Control i Vigilància Ambiental s'elaboraran els informes corresponents. Dits 

informes han de ser redactats per l'Administració i remesos a la Direcció General de Qualitat i 

Avaluació Ambiental. 

L'estructura i contingut de la documentació a elaborar serà la següent: 

 

1.9.1. Abans de l'Acta de Comprovació de Replanteig 

Informe sobre desafectació de les zones excloses. 

 

1.9.2. Abans de l'Acta de Recepció de l'Obra 

 Informe sobre les mesures de prevenció del soroll i vibracions. 

 Informe sobre protecció i conservació dels sòls i la vegetació. 

 Informe sobre les mesures de protecció del sistema hidrològic. 

 Informe sobre les mesures de protecció de la fauna. 

 Informe sobre les mesures de prospecció arqueològica i mesures de protecció del patrimoni 

cultural. 

 

1.9.3. Posterior a l'Acta de Recepció de l'Obra 

Amb periodicitat semestral i durant els tres següents anys de l'Acta de Recepció de l'Obra: 

 Informe sobre els nivells de soroll i vibracions existents a les àrees habitades. 

 Informe sobre l'eficàcia, estat i evolució de les mesures adoptades per la recuperació, 

restauració i integració paisatgística de l'obra i la defensa contra l'erosió. 

 

1.10. Manual de bones pràctiques ambientals 
Prèviament a l'inici de l'obra, es lliurarà un manual de bones pràctiques ambientals que inclourà les 

mesures adoptades per la Direcció de l'Obra, on s'inclourà: 

 Pràctiques de control de residus i escombraries. 

 Actuacions prohibides. 

 Pràctiques de conducció. 

 Pràctiques amb la finalitat d'evitar d'anys superflus a la vegetació i a la fauna. 

 La realització d'un Diari Ambiental de l'Obra en el que s'anotaran les operacions ambientals 

realitzades, el personal responsable de cada una d'aquestes operacions i el seu seguiment. 

 Règim de sancions. 



 

Juny 2014 
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1. Estudi econòmic-financer 

1.1. Introducció 
Definit el pressupost total de les obres de condicionament i millora del Port Natural de l'Estany Gras 

és imprescindible realitzar un estudi de viabilitat econòmica-financera per calcular la rendibilitat i 

justificació d'aquestes. 

El procediment habitual de gestió dels ports catalans esportius és la concessió, mètode que també 

s'utilitzarà per al Port Natural de l'Estany Gras. 

Una concessió és un atorgament del dret d'explotació de béns i serveis, per un determinat període de 

temps, per part d'una Administració pública o empresa a una altra, generalment privada. La concessió 

té com objecte l'administració dels béns públics mitjançant l'ús, l'aprofitament, i l'explotació de les 

instal·lacions. 

La concessió adoptada en el present projecte tindrà una durada de 30 anys que es comptabilitzarà des 

del inici de les obres. En finalitzar aquest període el Port passarà a ser propietat de l'administració 

pública. 
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1.2. Model d'explotació 
El model d'explotació emprat en molts ports catalans consta d'un organisme específic que controla i 

gestiona les obres, el finançament i la posterior explotació. Aquest organisme, anomenat promotor, 

es responsabilitza del projecte, la construcció, les inversions infraestructurals i les edificacions i ofereix 

tots els serveis i equipaments portuaris com a cessió d'ús a agents i empreses privades que l'exploten 

durant el període de la concessió.  

Aquesta concessió aporta inicialment forts ingressos al promotor així com una quota mensual o anual 

considerablement inferior durant el període de concessió. 

Acabades les obres el promotor només gestiona i controla les infraestructures, els espais públics i 

l'explotació dels amarratges de servei públic. Finalitzat el període de la concessió el port esportiu 

passa a mans de la Generalitat. 
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1.3. Ingressos 
A continuació es detallen els ingressos que rebrà l'empresa deguts a la cessions d'ús i explotació del 

Port Natural de l'Estany Gras. 

 

1.3.1. Amarratges privats 

Es cedeixen el 90 % dels amarratges. Aquests amarratges comporten un ingrés en el moment de la 

cessió (Taula 1).  

Està previst que la venta d'aquests amarratges s'inicia abans de la finalització de les obres, de forma 

que part de la inversió es recuperi en la fase d'execució. La Taula 2 mostra la previsió de la cessió dels 

amarratges privats durant els primers anys de la concessió. 

Taula 1: Ingressos totals de la cessió dels amarratges. 

Eslora (m) Nombre d'amarratges % amarratges privats Amarratges privats Preu (€) Ingressos (€) 

L < 6 55 90 50 30000 1500000 

6 < L < 8 16 90 15 48000 720000 

Total 71 90 65 - 2220000 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 2: Previsió de la cessió dels amarratges privats. 

Any concessió Any execució Any explotació Cessió (%) 

1 1 - 10 

2 - 1 60 

3 - 2 85 

4 - 3 100 

5 - 4 100 
Font: Elaboració pròpia. 

D'altra banda els propietaris d'aquests amarratges pagaran una quota mensual a l'empresa 

concessionària per el manteniment de les instal·lacions i la prestació dels serveis (Taula 3). 

Taula 3: Ingressos anuals de la cessió dels amarratges privats. 

Eslora (m) Nombre d'amarratges % amarratges privats Amarratges privats Preu (€/any) Ingressos (€/any) 

L < 6 55 90 50 1040 52000 

6 < L < 8 16 90 15 1400 21000 

Total 71 90 65 - 73000 

Font: Elaboració pròpia. 
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1.3.2. Amarratges públics 

El 10% restant dels amarratges es preveuen públics d'ús tarifat. L'empresa concessionària manté la 

titularitat d'aquests amarratges i els lloga d'acord amb les tarifes establertes. S'han adoptat com a 

orientatives les tarifes del Port de l'Ametlla de Mar, que depenen de l'eslora i de la època de l'any. 

Es consideren dues temporades, la temporada alta (de l'1 de Juny al 30 de Setembre) i la temporada 

baixa (resta de l'any), amb unes ocupacions del 95 i 35 % respectivament. 

Els ingressos corresponents a aquests amarratges es recullen a la Taula 4: 

Taula 4: Ingressos anuals de l'explotació d'amarratges públics. 

Eslora (m) Nombre d'amarratges 
Tarifa diària (€/dia) 

Ingressos anuals (€) 
Temporada baixa  Temporada alta 

L < 6 5 10 52 36556.5 

6 < L < 8 1 16 71 10284.1 

Total 6 - - 46840.6 
Font: Elaboració pròpia. 

 

1.3.3. Pàrking 

Es considera una tarifa d'aparcament de 1.5 €/h per als cotxes i gratuït per a les motos i es cobrarà un 

màxim de 12 hores al dia. Es preveu una ocupació del 80% en temporada alta i del 15% en temporada 

baixa. El nombre de places de cotxe són 69. 

La Taula 5 mostra els ingressos totals: 

Taula 5: Ingressos anuals del pàrking 

Temporada % Ocupació Ingressos anuals (€) 

Alta 80 121219.2 

Baixa 15 45270.9 

Total - 166490.1 

Font: Elaboració pròpia. 
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1.3.4. Rampa de varada 

La tarifa depèn de l'eslora i és igual a 11.67 €/m de eslora. Es considera l'eslora mitja del port per tal 

de calcular els ingressos anuals, que és la següent: 

              
           

  
             ( 1) 

Es suposa a més que la rampa té una ocupació del 52 %. 

La Taula 6 mostra els Ingressos anuals provinents de la rampa de varada: 

Taula 6: Ingressos anuals per la rampa de varada. 

Concepte Tarifa mitja (€) Ocupació anual (%) Ingressos anuals (€) 

Rampa de varada 75.28 52 14288.1 

Total - - 14288.1 

Font: Elaboració pròpia. 

 

1.3.5. Club Nàutic 

El Club nàutic i les seves instal·lacions pagaran un cànon anual en concepte de manteniment i lloguer. 

Aquesta quota la repercutiran als socis i ascendeix a 110 €/m2. 

La Taula 7 mostra els ingressos corresponents a aquesta partida: 

Taula 7: Ingressos anuals pel Club nàutic. 

Concepte Superfície (m2) Tarifa (e/m2) Ingressos anuals 

Club Nàutic 250 110 27500 

Total - - 27500 

Font: Elaboració pròpia. 

1.3.6. Bar 

Pel que fa al Bar la quota anual serà de 120 €/m2.  

La Taula 8 mostra els ingressos corresponents a aquesta partida: 

Taula 8: Ingressos anuals pel Bar. 

Concepte Superfície (m2) Tarifa (e/m2) Ingressos anuals 

Bar 165 120 19800 

Total - - 19800 

Font: Elaboració pròpia. 
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Aquests ingressos d'explotació i cessió es resumeixen a la Taula 9, on s'ha suposat un augment anual 

dels preus del 3 % que comptabilitza des del primer any de concessió. 

Taula 9: Ingressos totals i anuals per cessió i explotació. 

Any 
Amarratges privats 

Amarratges públics Pàrking 
Rampa de 

varada 
Club nàutic i 
instal·lacions 

Bar Total 
Cessió Anuals 

0 222000 - - - - - - 222000.00 

1 1110000 73000.00 46840.60 166490.10 14288.09 27500.00 19800.00 1457918.79 

2 555000 75190.00 48245.82 171484.80 14716.73 28325.00 20394.00 913356.35 

3 333000 77445.70 49693.19 176629.35 15158.24 29174.75 21005.82 702107.04 

4 - 79769.07 51183.99 181928.23 15612.98 30049.99 21635.99 380180.26 

5 - 82162.14 52719.51 187386.07 16081.37 30951.49 22285.07 391585.66 

6 - 84627.01 54301.09 193007.66 16563.81 31880.04 22953.63 403333.23 

7 - 87165.82 55930.13 198797.89 17060.73 32836.44 23642.24 415433.23 

8 - 89780.79 57608.03 204761.82 17572.55 33821.53 24351.50 427896.23 

9 - 92474.22 59336.27 210904.68 18099.73 34836.18 25082.05 440733.11 

10 - 95248.44 61116.36 217231.82 18642.72 35881.26 25834.51 453955.11 

11 - 98105.90 62949.85 223748.77 19202.00 36957.70 26609.54 467573.76 

12 - 101049.07 64838.35 230461.24 19778.06 38066.43 27407.83 481600.97 

13 - 104080.54 66783.50 237375.07 20371.40 39208.42 28230.07 496049.00 

14 - 107202.96 68787.00 244496.32 20982.54 40384.68 29076.97 510930.47 

15 - 110419.05 70850.61 251831.21 21612.02 41596.22 29949.28 526258.39 

16 - 113731.62 72976.13 259386.15 22260.38 42844.10 30847.75 542046.14 

17 - 117143.57 75165.41 267167.74 22928.19 44129.43 31773.19 558307.52 

18 - 120657.88 77420.37 275182.77 23616.04 45453.31 32726.38 575056.75 

19 - 124277.61 79742.99 283438.25 24324.52 46816.91 33708.17 592308.45 

20 - 128005.94 82135.28 291941.40 25054.25 48221.42 34719.42 610077.71 

21 - 131846.12 84599.33 300699.64 25805.88 49668.06 35761.00 628380.04 

22 - 135801.50 87137.31 309720.63 26580.06 51158.10 36833.83 647231.44 

23 - 139875.55 89751.43 319012.25 27377.46 52692.84 37938.85 666648.38 

24 - 144071.82 92443.98 328582.62 28198.78 54273.63 39077.01 686647.83 

25 - 148393.97 95217.30 338440.09 29044.75 55901.84 40249.32 707247.27 

26 - 152845.79 98073.81 348593.30 29916.09 57578.89 41456.80 728464.68 

27 - 157431.16 101016.03 359051.10 30813.57 59306.26 42700.51 750318.63 

28 - 162154.10 104046.51 369822.63 31737.98 61085.45 43981.52 772828.18 

29 - 167018.72 107167.91 380917.31 32690.12 62918.01 45300.97 796013.03 

30 - 172029.28 110382.94 392344.83 33670.82 64805.55 46660.00 819893.42 

Font: Elaboració pròpia. 
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1.4. Despeses 
Les despeses inclouen la inversió inicial i les despeses d'explotació. 

Per obtenir el Pressupost d'Execució per Contracte s'han considerat unes despeses generals del 13 % i 

un benefici industrial del 6 %. A tot això se li afegeix l'IVA. Com és habitual, es considera que l'empresa 

concessionària utilitza un finançament extern per poder realitzar la inversió. 

Per tant, la despesa d'inversió es transforma amb una despesa de finançament anual. Es suposa que el 

finançament extern consisteix en un crèdit amb un import total de la inversió, al 3.5% TAE i a retornar 

en 15 anys. La Taula 10 mostra les quotes anuals a pagar durant el període del crèdit. 

Taula 10: Costos del finançament. 

Any Deute Capital a pagar Interès a pagar Despeses finançament 

1 2407961.83 160530.79 84278.66 244809.45 

2 2247431.04 160530.79 78660.09 239190.88 

3 2086900.25 160530.79 73041.51 233572.30 

4 1926369.46 160530.79 67422.93 227953.72 

5 1765838.68 160530.79 61804.35 222335.14 

6 1605307.89 160530.79 56185.78 216716.56 

7 1444777.10 160530.79 50567.20 211097.99 

8 1284246.31 160530.79 44948.62 205479.41 

9 1123715.52 160530.79 39330.04 199860.83 

10 963184.73 160530.79 33711.47 194242.25 

11 802653.94 160530.79 28092.89 188623.68 

12 642123.15 160530.79 22474.31 183005.10 

13 481592.37 160530.79 16855.73 177386.52 

14 321061.58 160530.79 11237.16 171767.94 

15 160530.79 160530.79 5618.58 166149.37 

Font: Elaboració pròpia. 

 

D'altra banda existeixen una sèrie de costos i despeses que es generen a partir de l'activitat del port 

esportiu i 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 de l'explotació al 100 %. 

A continuació detallem els costos d'explotació: 
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1.4.1. Cànon anual 

La concessió del port genera un cànon anual a pagar a l'administració pública, en aquest cas la 

Generalitat de Catalunya. El cànon anual és el 6 % de la valoració mitja dels terrenys a on es situa el 

port, valorats en 30 €/m2. La Taula 11 mostra el cànon anual a pagar des del primer any de concessió. 

Taula 11: Despeses per cànon anual. 

Concepte Superfície (m2) Cànon (€/m2) Despeses anuals (€) 

Cànon anual 39952 1.8 71913.6 

Font: Elaboració pròpia. 

 

1.4.2. Personal 

Es considera un salari mig anual de 28.000 €/any. La Taula 12 mostra l'estimació de personal necessari 

per el funcionament del port en funció de la temporada de l'any. El seu cost associat es mostra a la 

Taula 13. 

Taula 12: Personal necessari per al funcionament del port. 

Tipus de personal Temporada baixa Temporada alta 

Gerent 1 1 

Administratius 1 1 

Guardes 3 5 

Personal de neteja i manteniment 2 3 

Total 7 10 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Taula 13: Despeses de personal. 

Número de persones 
Salari anual Despeses anuals 

Temporada baixa Temporada alta 

7 10 28000 224000 
Font: Elaboració pròpia. 
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1.4.3. Conservació espais públics 

La conservació dels espais públic es considera un 1 % de les despeses totals d'inversió: 

                         

 

1.4.4. Consum 

El consum dels serveis es facturarà als usuaris i als agents que hagin obtingut les concessions. No 

obstant, en el cas dels amarratges, tant els públics com els privats, el pagament de l'amarratge i la 

quota anual de lloguer inclou un consum mínim d'electricitat i aigua. 

S'estableix que la quota pagada pels propietaris i usuaris dels amarratges, el 65 % es destinarà a cobrir 

les despeses en el cas dels amarratges privats i el 30 % per als públics. 

La Taula 14 mostra les despeses que això suposa: 

Taula 14: Despesa del consum d'aigua i electricitat. 

Tipus d'amarratge Rati Despeses 

Privat 0.65 80925 

Públic 0.3 14052 
Font: Elaboració pròpia. 

 

 

1.4.5. Seguros 

Donat que el port no té obres d’abric, es realitzarà una assegurança per fer front a possibles 

desperfectes causats per temporals molt enèrgics i d'alt període de retorn. 

S'avalua con el 0.3 % de la inversió realitzada: 

                         

 

1.4.6. Imprevistos 

Es considera una partida de valor 0.25 % de la inversió total en concepte d'imprevistos: 

                          

 

La  

Taula 15 recopila les diferents despeses anuals, considerant un augment anual dels preus del l’1 % que 

comptabilitza des del primer any. 

Taula 15: Despeses anuals. 
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Any 
Inversió 
inicial 

Cànon 
d'ocupació 

Salaris de 
personal 

Conservació 
espais públics 

Assegurances 
Consum d'aigua i 

electricitat 
Imprevistos Total 

0 244809.5 - - - - - - 244809.453 

1 239190.9 71913.6 224000.0 24079.6 7223.9 61502.2 6019.9 633930.1 

2 233572.3 72632.7 226240.0 24320.4 7296.1 62117.2 6080.1 632258.9 

3 227953.7 73359.1 228502.4 24563.6 7369.1 62738.4 6140.9 630627.2 

4 222335.1 74092.7 230787.4 24809.3 7442.8 63365.8 6202.3 629035.3 

5 216716.6 74833.6 233095.3 25057.3 7517.2 63999.4 6264.3 627483.7 

6 211098.0 75581.9 235426.3 25307.9 7592.4 64639.4 6327.0 625972.8 

7 205479.4 76337.7 237780.5 25561.0 7668.3 65285.8 6390.3 624503.0 

8 199860.8 77101.1 240158.3 25816.6 7745.0 65938.7 6454.2 623074.7 

9 194242.3 77872.1 242559.9 26074.8 7822.4 66598.0 6518.7 621688.2 

10 - 78650.8 244985.5 26335.5 7900.7 67264.0 6583.9 431720.4 

11 - 79437.4 247435.4 26598.9 7979.7 67936.7 6649.7 436037.6 

12 - 80231.7 249909.7 26864.9 8059.5 68616.0 6716.2 440398.0 

13 - 81034.0 252408.8 27133.5 8140.1 69302.2 6783.4 444802.0 

14 - 81844.4 254932.9 27404.9 8221.5 69995.2 6851.2 449250.0 

15 - 82662.8 257482.2 27678.9 8303.7 70695.2 6919.7 453742.5 

16 - 83489.5 260057.0 27955.7 8386.7 71402.1 6988.9 458279.9 

17 - 84324.4 262657.6 28235.2 8470.6 72116.1 7058.8 462862.7 

18 - 85167.6 265284.2 28517.6 8555.3 72837.3 7129.4 467491.4 

19 - 86019.3 267937.0 28802.8 8640.8 73565.7 7200.7 472166.3 

20 - 86879.5 270616.4 29090.8 8727.2 74301.3 7272.7 476887.9 

21 - 87748.3 273322.6 29381.7 8814.5 75044.3 7345.4 481656.8 

22 - 88625.7 276055.8 29675.5 8902.7 75794.8 7418.9 486473.4 

23 - 89512.0 278816.4 29972.3 8991.7 76552.7 7493.1 491338.1 

24 - 90407.1 281604.5 30272.0 9081.6 77318.3 7568.0 496251.5 

25 - 91311.2 284420.6 30574.7 9172.4 78091.4 7643.7 501214.0 

26 - 92224.3 287264.8 30880.5 9264.1 78872.4 7720.1 506226.2 

27 - 93146.5 290137.4 31189.3 9356.8 79661.1 7797.3 511288.4 

28 - 94078.0 293038.8 31501.2 9450.4 80457.7 7875.3 516401.3 

29 - 95018.8 295969.2 31816.2 9544.9 81262.3 7954.0 521565.3 

30 - 95969.0 298928.9 32134.3 9640.3 82074.9 8033.6 526781.0 

Font: Elaboració pròpia. 
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1.5. Anàlisi econòmic-financer 

1.5.1. Introducció 

L’anàlisi econòmic – financer es basa en la confrontació del conjunt d’ingressos i despeses durant el 

període de la concessió amb l’objectiu d’avaluar la viabilitat econòmica del projecte. 

 

1.5.2. Indicadors 

Aquesta avaluació la realitzarem mitjançant els indicadors següents: 

VAN 

Indica el valor actual dels fluxos generats al final del període concessional a una determinada taxa de 

descompte. Dóna el valor absolut de diners guanyats o perduts en una inversió. Per tant, es considera 

que un projecte és adequat si VAN>0. 

        
  

      

 

   

 

On Qn representa els fluxos de caixa, A es el valor de la inversió inicial, N es el nombre de períodes 

considerat  i i és el tipus d'interès, que s'ha de prendre com a referencia del tipus de la renda fixa o 

com a mínim, la que s'estableix en el mercat per a un préstec. Es considera una taxa de descompte del 

10%. 

 

TIR 

És la taxa de descompte que fa que el VAN d’un projecte sigui igual a zero. Un projecte es considera 

acceptable si el TIR és superior a la taxa de descompte. 
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1.5.3. Càlcul dels indicadors 

La Taula 16 mostra el Cash-Flow d’aquest projecte durant tot el període de de la concessió: 

Taula 16: Cash-Flow. 

Any Despeses finançament Despeses generals Ingressos Cash-Flow Beneficis acumulats 

0 244809.5 
 

222000.0 -22809.5 -22809.5 

1 239190.9 394739.2 1457918.8 823988.7 801179.3 

2 233572.3 398686.6 913356.4 281097.5 1082276.8 

3 227953.7 402673.4 702107.0 71479.9 1153756.6 

4 222335.1 406700.2 380180.3 -248855.1 904901.6 

5 216716.6 410767.2 391585.7 -235898.1 669003.5 

6 211098.0 414874.9 403333.2 -222639.6 446363.9 

7 205479.4 419023.6 415433.2 -209069.8 237294.1 

8 199860.8 423213.8 427896.2 -195178.4 42115.6 

9 194242.3 427446.0 440733.1 -180955.1 -138839.5 

10 
 

431720.4 453955.1 22234.7 -116604.8 

11 
 

436037.6 467573.8 31536.1 -85068.7 

12 
 

440398.0 481601.0 41203.0 -43865.7 

13 
 

444802.0 496049.0 51247.0 7381.3 

14 
 

449250.0 510930.5 61680.5 69061.7 

15 
 

453742.5 526258.4 72515.9 141577.6 

16 
 

458279.9 542046.1 83766.2 225343.8 

17 
 

462862.7 558307.5 95444.8 320788.6 

18 
 

467491.4 575056.7 107565.4 428354.0 

19 
 

472166.3 592308.5 120142.2 548496.1 

20 
 

476887.9 610077.7 133189.8 681685.9 

21 
 

481656.8 628380.0 146723.2 828409.1 

22 
 

486473.4 647231.4 160758.0 989167.1 

23 
 

491338.1 666648.4 175310.3 1164477.4 

24 
 

496251.5 686647.8 190396.3 1354873.7 

25 
 

501214.0 707247.3 206033.2 1560907.0 

26 
 

506226.2 728464.7 222238.5 1783145.5 

27 
 

511288.4 750318.6 239030.2 2022175.7 

28 
 

516401.3 772828.2 256426.9 2278602.6 

29 
 

521565.3 796013.0 274447.7 2553050.3 

30 
 

526781.0 819893.4 293112.4 2846162.7 

 

Font: Elaboració pròpia. 

A partir del Cash-Flow obtenim els següents valors: 

VAN = 658448.95 € 

TIR = 3546 % 

A partir d’aquests resultats podem concloure que el projecte és viable des del punt de vista econòmic. 



 

Juny 2014 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 13/06/14

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,62h PeóA014000

 €14,96h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a paletaA0122000

 €14,96h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,69h Oficial 1a soldadorA0125000

 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,30h Oficial 1a estucadorA012B000

 €23,67h Oficial 1a manyàA012F000

 €24,08h Oficial 1a calefactorA012G000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €15,45h Oficial 1a muntadorA012M000

 €14,96h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €68,16h SubmarinistaA012S000

 €13,99h Ajudant encofradorA0133000

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,76h Ajudant manyàA013F000

 €20,65h Ajudant calefactorA013G000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €13,99h Ajudant muntadorA013M000

 €20,68h Ajudant obra públicaA013N000

 €23,89h Ajudant jardinerA013P000

 €19,47h ManobreA0140000

 €20,15h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €60,00h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàticsC1311120

 €71,05h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €173,49h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
cullera prensora de 1100 l

C13124CD

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €50,26h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €50,79h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €56,85h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €38,00h Camió per a transport de 12tC1501U01

 €33,14h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €36,74h Camió grua de 3 tC1503300

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €92,47h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útilC1507M00

 €57,07h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €150,00h Grua autopropulsada de 200 tC150GB06

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €22,43h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700

 €44,98h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €39,62h Estenedora de granulatC1709G00

 €50,09h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €34,34h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €91,69h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20Q0

 €28,09h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 300 kNC1811C00

 €15,29h Equip per a injecció de beuradaC1812000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €37,39h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticaC1B0UV10

 €33,98h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0UV20

 €3,62h Martell trencador manualC2001000

 €4,90h Regle vibratoriC2005000

 €1,92h Màquina de fer regatesC200G000

 €7,78h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000

 €50,95h Martinet de caiguda lliure i efecte simpleC3E61000

 €21,95h Foraborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11 kWC4121110

 €66,35h Barcassa de transport de 8 t de desplaçamentC4141000

 €21,00h Desbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW (6 CV)
de potència, amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m

CR118836

 €8,39h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,91m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,66t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigonsB0312010

 €15,36t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €14,90t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020

 €19,64t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0332Q10

 €18,38m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigóB037R000

 €17,37m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment SC20B0391120

 €86,68m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350
kg/m3, en sacs

B03E1440

 €16,40m3 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de 100 a 300 kg
de pes

B0441600

 €13,00m3 Pedraplé.B0442600

 €112,90t Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs

B0511601

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €106,81t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0514501

 €102,42t Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel

B0519302

 €0,10kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,10kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,01m2 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0B0552410

 €75,00m3 Formigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

B0641040

 €50,68m3 Formigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I

B0641080

 €77,45m3 Formigó HM-30/F/20/I+Qb de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+Qb

B064E32A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,20m3 Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+F

B064E35B

 €65,27m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065710B

 €22,29t Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelB0704200

 €34,23t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710180

 €1,17kg Adhesiu de copolímer acrílic en dispersió per a col·locació
de plaques de poliestirè expandit amb el sistema d'aïllament
per l'exterior

B0908000

 €15,93kg Resina per a fixar sobre pavimentB090U010

 €0,74kg filferro recuït de diámetre 1,3 mmB0A14200

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €3,00u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €1,48m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34132

 €0,68kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm
de diàmetre nominal

B0B47290

 €10,76m2 Placa de fibrociment NT, de color, de perfil ona gran, de més
de 2,5 fins a 3,05 m de llargària

B0C46150

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €1,01m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usosB0D81280

 €40,00m2 Encofrat normalB0DFXX02

 €1,80l DesencofrantB0DZA000

 €0,22u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

B0DZP200

 €1,35u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L6

 €0,19u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €50,83m Piló prefabricat de formigó armat, de 25 cm de diàmetre amb
guaspa normal

B3EE1210

 €1,18kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

B44ZB052
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,51u Ancoratge de tipus cec de planxa d'acer semiadherent, per a
tesats de 500 kN com a màxim

B4A751A1

 €0,50m Beina corrugada plàstica, de 25 mm de diàmetre i 1 mm de
gruix, per a lloses postesades

B4A8U020

 €554,56m2 Pantalà flotant prefabricat d'alumini, paviment de fusta
tropical i flotadors de poliestirè expandit i formigó polimèric,
de 2,5 m d'amplària i 12 m de llargària

B4Q336C0

 €3.349,86u Passarel·la d'accés a pantalà, prefabricada, amb estructura
d'alumini i paviment de fusta tropical de 6 m de llargària i 1,1
m d'amplària, amb barana d'alumini de 100 cm d'alçària

B4QP1622

 €151,58u Bloc de formigó de pes 0,5 tB4QZ3A00

 €272,85u Bloc de formigó de pes 1,5 tB4QZ3B00

 €22,09m Cadena d'acer galvanitzat segons norma DIN 764-1 i DIN
764-2 de 20 mm de diàmetre

B4QZ7100

 €34,23u Grilló recte de 3/4´´B4QZA200

 €37,21u Grilló en lira de 3/4´´B4QZB200

 €0,96u Teula romana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2
com a màxim

B52231C0

 €0,11u Vis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de plom i
ferro

B5ZZJXN0

 €0,19m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2B7711F00

 €0,74m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

B7B111A0

 €4,11m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163
de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió,
d'1,05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell llis

B7C25400

 €4,97m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163
de 150 kPa de tensió a la compressió, d'1,4 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb una cara ondulada i cantell llis

B7C2C0N0

 €0,21u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de
gruix com a màxim

B7CZ1400

 €0,95m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

B81ZB9K0

 €2,00kg Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per
a revestiments continus de textura ratllada

B881A100

 €5,44kg Pintura acrílicaB89ZR000

 €9,75kg Pintura acrílica, en fase aquosaB89ZR020

 €2,13m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4
mm, amb un pes mínim de 180 g/m2

B8Z101JK
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,51u Llambordí granític de 18x9x12 cmB9B11100

 €52,96t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

B9H11751

 €4,89kg Aglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de
resines sintètiques i partícules de cautxú

B9PAA1C0

 €176,50m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

BB151AA0

 €229,45m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

BB151AE0

 €6,00kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióBBA12000

 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €311,37u Balisament delineador d'illeta tipus barril, de 120 cm,
reflectant d'alta intensitat, en dos color, de material plàstic

BBC2U180

 €59,00u Boia de senyalització marina de 600 mm d'alçàriaBBD11A00

 €3,33m Cadena galvanitzada de 6 mm de diàmetre amb grillons
giratoris

BBD12110

 €6,20m Defensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau
d'escairada 12x25 cm amb arestes bisellades

BBD32310

 €70,24u Placa triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

BBM11202

 €216,97u Placa d'orientació o situació, de 55x145 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM1BGL2

 €67,71u Plafó direccional per a balisament de corbes, reflectant d'alta
intensitat,en colors blanc/blau, de 80X40 cm

BBM1U660

 €231,86m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM35500

 €155,01m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i
fixacions al paviment

BBMAU130

 €69,90u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

BBMZ5611

 €13,42u Fita captafaros 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a dues
cares

BBMZU021

 €38,88u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini

BBMZZ126

 €14,70u Llast en forma cúbica de formigó en massa per a llastrat
d'emissaris submarins de 0,125 m3

BDAZ1110

 €62,61u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70
cm i 145 kg de pes

BDDZ3150
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,78u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

BDDZ51D0

 €92,30u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

BDDZADD0

 €1.086,33u Caldera de gas natural amb cremador atmosfèric 17 kW de
potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua
calenta sanitària instantània mural

BE2224KJ

 €28,84u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE363580

 €38,45u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE364580

 €57,68u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3655B0

 €69,22u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3665B0

 €80,75u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3675B0

 €92,29u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3685B0

 €103,82u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

BE3695B0

 €38,33u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva,
de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma
UNE-EN 1856-1

BE413141

 €53,43u Mòdul d'entroncament amb conducte de connexió simple per
a la formació de xemeneia col·lectiva, de 125 mm de
diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'aluzinc i aïllament
tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

BE413341

 €69,35u Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de
diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana de roca, segons
la norma UNE-EN 1856-1

BE413541
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 €51,48u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual,
de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

BE41B142

 €13,52u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual,
de 125 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), segons la norma UNE-EN 1856-1

BE41JG49

 €42,29u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia
individual, de 125 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

BE41JP49

 €2,31m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits

BE42H4S0

 €6,82u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre

BEU11113

 €56,09u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A , preu mitjà, per a
muntar superficialment

BEV21112

 €0,51u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastarBEW31400

 €13,33u Suport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 185
mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), fixat mecànicament

BEW4S241

 €4,25u Part proporcional d'elements de muntage per a xemeneia
modular metàl·lica, de 185 mm de diàmetre exterior

BEY41140

 €0,34u Tap cec, preu alt, per a radiadorBEZ52000

 €0,38u Tap amb reducció, preu alt, per a radiadorBEZ55000

 €0,20u Purgador per a radiadors, manualBEZ5A000

 €3,26u Aixeta per a radiadors, preu altBEZ5H000

 €2,15u Detentor de sortida, preu altBEZ5L000

 €48,08m Canonada d'impulsió de fosa dúctil de 60 mm de diàmetre
nominal, PN-10 atm.

BF32A780

 €4,01m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF529300

 €2,19m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF534300

 €2,62m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF535300

 €3,00m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF537300

 €3,20m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF538300
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 €2,40m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131,
soldat

BFB19420

 €2,40m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131,
connectat a pressió

BFB19450

 €36,06u ColzeBFB195X0

 €4,42m Tub de PVC llis, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131, soldat

BFB1C420

 €4,83m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131,
connectat a pressió

BFB1C450

 €7,17m Tub de PVC llis, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131, connectat a pressió

BFB1E450

 €8,06m tub de PVC llis de 140 mm, per a foramció de juntes en
pantalans

BFB1E451

 €0,83u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

BFW524B0

 €0,96u Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

BFW525B0

 €1,11u Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

BFW527B0

 €1,24u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

BFW528B0

 €1,56u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

BFW529B0

 €0,15u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5A400

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5A500

 €0,17u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 16 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5A700

 €0,19u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5A800

 €0,22u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

BFY5A900

 €18,35u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a encastar

BG134701

 €18,97u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a
encastar

BG134801



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 13/06/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,15u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb catorze mòduls i per a
encastar

BG134901

 €2,62u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG151D11

 €1,51u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG161411

 €2,71u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG161611

 €1,46m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

BG212910

 €0,19m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222710

 €0,25m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222810

 €0,38m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222910

 €0,51m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222A10

 €0,34m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG225710

 €3,63m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, per a roscar

BG23R910

 €0,31m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC

BG322120

 €0,50m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament PVC

BG322130

 €0,78m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb aïllament PVC

BG322140

 €1,15m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb aïllament PVC

BG322150
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 €1,96m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
10 mm2, amb aïllament PVC

BG322160

 €1,85m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2BG380A00

 €25,18u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41149C

 €35,61u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41149H

 €67,57u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41149J

 €10,35u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A99

 €10,53u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A9B

 €10,81u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A9C

 €11,04u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A9D

 €22,90u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
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

BG42129D

 €23,26u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 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

BG42129H

 €124,67u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil
DIN

BG482125
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 €131,62u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil
DIN

BG482145

 €158,07u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil
DIN

BG482155

 €1,07u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu altBG611020

 €0,70u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjàBG611030

 €2,41u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu altBG613020

 €3,77u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621193

 €3,99u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621G93

 €7,72u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621J93

 €3,96u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

BG631153

 €6,78u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T),
25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

BG631EA3

 €6,02u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar

BG641177

 €2,69u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altBG671113

 €6,65u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu altBG671133

 €0,52u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu mitjà

BG675A12

 €0,60u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu alt

BG675A13

 €11,78u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu altBGA12520

 €9,63u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre,
estàndard

BGD14410

 €20,32u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

BGDZ1102

 €0,15u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,24u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acerBGW23000
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 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

BGW38000

 €0,39u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,35u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €0,39u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

BGW48000

 €0,31u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

BGWA1000

 €4,04u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €355,07u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 400 W, de
preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

BHN22L80

 €85,59u Hidrant soterrat amb pericó 100 mm.BM2136X1

 €1.351,86u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament
(PDC) electrònic, amb un abanç del temps d'encebament de
60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III
radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig , amb pal
d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base

BM91FG3B

 €298,54u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la
instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de
la intensitat de corrent

BM9AU001

 €1,50u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000

 €9,64u Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de
control i alarma

BMY25000

 €80,07u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de PN, de PVC, preu alt

BN12B320

 €10,48u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN
i preu alt

BN314420

 €24,07u Vàlvula d'esfera manual amb brides, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de PN, de PVC, preu alt

BN32B320

 €1.813,83u Estació de bombeig de tipus estacionaria composta per 1
bomba submergible tipus flygt cp 3045.180 amb corba
53-252-00-4264, o similar, amb un motor de 0.8 Kw de
potència en l'eix per a un cabal de 3l/s a una altura
manomètrica de 6 m.

BNN2U010

 €80,89u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióBNNZU010

 €99,58u Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i
parada de la bomba

BNNZU060
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 €9,37u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, per a
muntar sobre bastidor o caixa

BP148212

 €0,47m Conductor coaxial d'atenuació normalBP151000

 €0,38m Cable per a transmissió telefònica, per a 3 parells de cables,
de secció 0,64 mm2 cada un

BP271C00

 €0,74m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

BP434620

 €3,90u Presa de senyal telefònica de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols,
amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

BP5383A2

 €16,17u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

BP7382E3

 €74,16m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta
envernissada

BQ11U010

 €88,79u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

BQ213110

 €54,28u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeBQQ11110

 €339,64u Olea europaea de perímetre de 35 a 40 cm, en contenidor
de més de 80 l

BR44623F

 €382,99u Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 125 cm i profunditat mínima 150 cm
segons fórmules NTJ

BR47262K
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 €82,33m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060M0B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,163800,910000,180B0111000 =xAiguam3

12,7790019,660000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,87980 58,87980
Altres:

% 0,2216522,165001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,22165 0,22165

COST DIRECTE 82,32845

82,32845COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,49m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M0B2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,13500/R 20,150000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,13500 18,13500
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,163800,910000,180B0111000 =xAiguam3

12,7790019,660000,650B0312010 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a formigonst

30,4420019,640001,550B0332Q10 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,87980 58,87980
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0,181351,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,48765

78,48765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,53m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,163800,910000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 61,07730 61,07730

0,221651,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,52595

84,52595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,82m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D06L1AG1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,273000,910000,300B0111000 =xAiguam3

13,2238017,870000,740B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

60,6760086,680000,700B03E1440 =xArgila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350
kg/m3, en sacs

m3

40,05375106,810000,375B0514501 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t
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Subtotal... 114,22655 114,22655

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,81705

135,81705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,18m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3

29,1536019,180001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 68,58960 68,58960

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,18010

90,18010COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,00m3 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, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3

23,5008015,360001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
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Subtotal... 80,34280 80,34280
Altres:

% 0,2115821,158001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21158 0,21158

COST DIRECTE 102,99513

102,99513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,39m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,182000,910000,200B0111000 =xAiguam3

21,1968015,360001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 77,73280 77,73280
Altres:

% 0,2115821,158001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21158 0,21158

COST DIRECTE 100,38513

100,38513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,007550,740000,0102B0A14200 =xfilferro recuït de diámetre 1,3 mmkg
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0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500

N/mm2
kg

Subtotal... 0,64805 0,64805

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,87015

0,87015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,74m3 Conglomerat de sòl-ciment SC20 sense additius, amb
ciment CEM III/B 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60
m3/h

D9381E4K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,03750/R 20,150000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,03750 5,03750
Maquinària:

1,40473/R 86,180000,0163C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

1,55873/R 91,690000,017C17A20Q0 =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh

Subtotal... 2,96346 2,96346
Materials:

0,100100,910000,110B0111000 =xAiguam3

17,3700017,370001,000B0391120 =xBarreja de granulat per a sòl-ciment SC20m3

9,21780102,420000,090B0519302 =xCiment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel

t

Subtotal... 26,68790 26,68790

0,050381,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,73924

34,73924COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,85kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie
L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

E44B2253 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,43260/R 15,450000,028A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,22384/R 13,990000,016A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,65644 0,65644
Materials:

1,180001,180001,000B44ZB052 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i galvanitzat

kg

Subtotal... 1,18000 1,18000

0,016412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,85285

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,85285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,87m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

E45117C3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,38800/R 23,300000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

28,03680/R 19,470001,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,42480 36,42480
Materials:

68,5335065,270001,050B065710B =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 68,53350 68,53350

0,910622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,86892

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,86892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,72u Ancoratge actiu, passiu o intermig, per a tendons
monocordons adherents de lloses postesades, amb tesat de
300 kN de força màxima, amb placa, tascó i element
d'injecció, col·locat

E4A7G031 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24400/R 14,960000,150A0121000 =xOficial 1ah

5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,08500 8,08500
Materials:

15,5100015,510001,000B4A751A1 =xAncoratge de tipus cec de planxa d'acer semiadherent, per a
tesats de 500 kN com a màxim

u
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Subtotal... 15,51000 15,51000

0,121281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,71628

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,71628COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,74m Beina corrugada plàstica, de 25 mm de diàmetre i 1 mm de
gruix fixada amb filferros i suports d'acer corrugat, per a
lloses postesades

E4A8U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29920/R 14,960000,020A0121000 =xOficial 1ah

1,16820/R 19,470000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,46740 1,46740
Materials:

0,055500,740000,075B0A14200 =xfilferro recuït de diámetre 1,3 mmkg

0,671000,610001,100B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

0,525000,500001,050B4A8U020 =xBeina corrugada plàstica, de 25 mm de diàmetre i 1 mm de
gruix, per a lloses postesades

m

Subtotal... 1,25150 1,25150

0,022011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,74091

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,74091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,28kg Cordó per a armadures actives d'acer, Y 1860 S7, de 15,2
mm de diàmetre nominal, enfilats en beines de >= 14 m de
llargària, per a lloses postesades

E4AA12A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11968/R 14,960000,008A0121000 =xOficial 1ah

0,46728/R 19,470000,024A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,58696 0,58696
Materials:

0,680000,680001,000B0B47290 =xAcer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm
de diàmetre nominal

kg

Subtotal... 0,68000 0,68000

0,008801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,27576

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,27576COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,04u Tesat de tendó monocordó d'acer de llosa postesada, amb
cric hidràulic de 300 kN de força màxima

E4AC1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,19680/R 14,960000,080A0121000 =xOficial 1ah

1,55760/R 19,470000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,75440 2,75440
Maquinària:

2,24720/R 28,090000,080C1811C00 =xEquip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 300 kNh

Subtotal... 2,24720 2,24720

0,041321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,04292

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,04292COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,17m Injecció de beines de 25 mm de diàmetre per a armadures
de lloses postesades, amb beurada de ciment pòrtland CEM
I 42,5 R

E4AEA110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02693/R 14,960000,0018A0121000 =xOficial 1ah

0,07009/R 19,470000,0036A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,09702 0,09702
Maquinària:

0,02752/R 15,290000,0018C1812000 =xEquip per a injecció de beuradah

Subtotal... 0,02752 0,02752
Materials:

0,04516112,900000,0004B0511601 =xCiment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs

t

Subtotal... 0,04516 0,04516

0,001461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,17116

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,17116COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,19kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B13000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16310/R 23,300000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14476/R 20,680000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30786 0,30786
Materials:

0,003700,740000,005B0A14200 =xfilferro recuït de diámetre 1,3 mmkg
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0,870150,870151,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg

Subtotal... 0,87385 0,87385

0,004621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,18633

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,18633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,77m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics
per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària
fins a 3 m

E4D11103 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,23600/R 14,960000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh

5,59600/R 13,990000,400A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 10,83200 10,83200
Materials:

0,094168,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

1,212001,010001,200B0D81280 =xPlafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usosm2

0,144001,800000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,220000,220001,000B0DZP200 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

u

Subtotal... 1,67016 1,67016

0,270802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,77296

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,77296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,20m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

E4E2566L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,58200/R 23,300000,540A0122000 =xOficial 1a paletah

5,25690/R 19,470000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,83890 17,83890
Materials:

18,140631,3500013,4375B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm,
amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3

u

1,68647100,385130,0168D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3
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Subtotal... 19,82710 19,82710

0,535173,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,20117

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,20117COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,11kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment

E4EZ3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23300/R 23,300000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 0,23300 0,23300
Materials:

0,003700,740000,005B0A14200 =xfilferro recuït de diámetre 1,3 mmkg

0,870150,870151,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,87385 0,87385

0,003501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,11035

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,11035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,83m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment

E4EZQ024 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

31,15200/R 19,470001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,47200 40,47200
Materials:

88,7522584,525951,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 88,75225 88,75225

0,607081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,83133

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,83133COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,81m2 Teulada de teula romana de ceràmica color vermell, de 12
peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10

E52231CK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,21400 13,21400
Materials:

11,750400,9600012,240B52231C0 =xTeula romana de ceràmica color vermell, de 12 peces/m2
com a màxim

u

1,51403102,995130,0147D070A4D1 =xMorter 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, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 13,26443 13,26443

0,330352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,80878

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,80878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,12m2 Coberta de placa fibrociment NT, de color, de perfil ona
gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària, amb fixacions
mecàniques

E531615A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,56470/R 15,450000,166A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,20714/R 19,470000,062A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,77184 3,77184
Materials:

12,0512010,760001,120B0C46150 =xPlaca de fibrociment NT, de color, de perfil ona gran, de més
de 2,5 fins a 3,05 m de llargària

m2

0,198000,110001,800B5ZZJXN0 =xVis d'acer galvanitzat de 6,5x130 mm, amb junts de plom i
ferro

u

Subtotal... 12,24920 12,24920

0,094302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,11534

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,11534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,18m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

E7B111A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93200/R 23,300000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,41360/R 20,680000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,34560 1,34560
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Materials:

0,814000,740001,100B7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 0,81400 0,81400

0,020181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,17978

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,17978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

E7B21E0L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69900/R 23,300000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,31020/R 20,680000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,00920 1,00920
Materials:

0,209000,190001,100B7711F00 =xVel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2m2

Subtotal... 0,20900 0,20900

0,015141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,23334

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,23334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,34m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150
kPa de tensió a la compressió, amb cares de superfície llisa i
ondulada i cantell llis, col·locades no adherides

E7C2C0C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,98000/R 23,300000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,82100 19,82100
Materials:

5,218504,970001,050B7C2C0N0 =xPlanxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163
de 150 kPa de tensió a la compressió, d'1,4 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb una cara ondulada i cantell llis

m2

Subtotal... 5,21850 5,21850

0,297321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,33681

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,33681COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €43,56m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
planxa de poliestirè expandit EPS, de 60 kPa de tensió a la
compressió, de 40 mm de gruix, fixada amb adhesiu acrílic
barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2,
embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland
i fixació mecànica del conjunt

E7CD5411 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,31000/R 23,300000,700A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,17750 21,17750
Materials:

0,30990103,300000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

12,874681,1700011,004B0908000 =xAdhesiu de copolímer acrílic en dispersió per a col·locació
de plaques de poliestirè expandit amb el sistema d'aïllament
per l'exterior

kg

4,315504,110001,050B7C25400 =xPlanxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163
de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió,
d'1,05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell llis

m2

1,890000,210009,000B7CZ1400 =xTac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de
gruix com a màxim

u

2,671022,130001,254B8Z101JK =xMalla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4
mm, amb un pes mínim de 180 g/m2

m2

Subtotal... 22,06110 22,06110

0,317661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,55626

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,55626COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,98m Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament

E81ZB9K0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39800/R 23,300000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

0,58410/R 19,470000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,98210 1,98210
Materials:

0,969000,950001,020B81ZB9K0 =xCantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

m

Subtotal... 0,96900 0,96900

0,029731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,98083

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,98083COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,63m2 Estucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre
aïllament exterior de poliestirè preparat amb malla i adhesiu,
prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat

E881G850 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99000/R 23,300000,300A012B000 =xOficial 1a estucadorh

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,93700 8,93700
Materials:

6,594002,000003,297B881A100 =xPasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per
a revestiments continus de textura ratllada

kg

4,873059,750000,4998B89ZR020 =xPintura acrílica, en fase aquosakg

Subtotal... 11,46705 11,46705

0,223432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,62748

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,62748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,26m2 Subbase de 30 cm de gruix d'argila expandida de
granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, abocada en
sec

E92DF441 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33640/R 19,470000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,33640 2,33640
Materials:

25,8913286,680000,2987B03E1440 =xArgila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350
kg/m3, en sacs

m3

Subtotal... 25,89132 25,89132

0,035051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,26277

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,26277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,03m2 Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida
15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat
1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix

E9371AG6 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49120/R 23,300000,064A0122000 =xOficial 1a paletah

2,49216/R 19,470000,128A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,98336 3,98336
Materials:

13,98916135,817050,103D06L1AG1 =xFormigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2 de
resistència a la compressió, de densitat 1200 a 1400 kg/m3,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3
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Subtotal... 13,98916 13,98916

0,059751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,03227

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,03227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,45m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en paviment
o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

E9Z4AA24 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34950/R 23,300000,015A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,31020/R 20,680000,015A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,65970 0,65970
Materials:

0,007550,740000,0102B0A14200 =xfilferro recuït de diámetre 1,3 mmkg

1,776001,480001,200B0B34132 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 1,78355 1,78355

0,009901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,45315

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,45315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.392,79u Caldera de gas natural amb cremador atmosfèric, de 17 kW
de potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i
aigua calenta sanitària instantània, mural

EE2224KJ Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

162,54000/R 24,080006,750A012G000 =xOficial 1a calefactorh

139,38750/R 20,650006,750A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 301,92750 301,92750
Materials:

1.086,330001.086,330001,000BE2224KJ =xCaldera de gas natural amb cremador atmosfèric 17 kW de
potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua
calenta sanitària instantània mural

u

Subtotal... 1.086,33000 1.086,33000

4,528911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.392,78641

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.392,78641COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €52,56u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE363581 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

10,32500/R 20,650000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,36500 22,36500
Materials:

28,8400028,840001,000BE363580 =xRadiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 29,86000 29,86000

0,335481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,56047

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,56047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €62,17u Radiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE364581 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

10,32500/R 20,650000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,36500 22,36500
Materials:

38,4500038,450001,000BE364580 =xRadiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 39,47000 39,47000

0,335481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,17047

0,00%DESPESES INDIRECTES

62,17047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,40u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3655B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh
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10,32500/R 20,650000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,36500 22,36500
Materials:

57,6800057,680001,000BE3655B0 =xRadiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 58,70000 58,70000

0,335481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,40047

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,40047COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,56u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3665B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,26400/R 24,080000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

16,52000/R 20,650000,800A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 35,78400 35,78400
Materials:

69,2200069,220001,000BE3665B0 =xRadiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 70,24000 70,24000

0,536761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,56076

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,56076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,09u Radiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3675B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,26400/R 24,080000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

16,52000/R 20,650000,800A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 35,78400 35,78400
Materials:

80,7500080,750001,000BE3675B0 =xRadiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru
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Subtotal... 81,77000 81,77000

0,536761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,09076

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,09076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €129,63u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3685B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,26400/R 24,080000,800A012G000 =xOficial 1a calefactorh

16,52000/R 20,650000,800A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 35,78400 35,78400
Materials:

92,2900092,290001,000BE3685B0 =xRadiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 93,31000 93,31000

0,536761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 129,63076

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,63076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €145,70u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

EE3695B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,67200/R 24,080000,900A012G000 =xOficial 1a calefactorh

18,58500/R 20,650000,900A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 40,25700 40,25700
Materials:

103,82000103,820001,000BE3695B0 =xRadiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C,
com a màxim

u

1,020000,510002,000BEW31400 =xSuport per a radiadors d'alumini, d'encastaru

Subtotal... 104,84000 104,84000

0,603861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 145,70086

0,00%DESPESES INDIRECTES

145,70086COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €92,83u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva,
de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat

EE413141 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,08000/R 24,080001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

20,65000/R 20,650001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 44,73000 44,73000
Materials:

38,3300038,330001,000BE413141 =xMòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva,
de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma
UNE-EN 1856-1

u

4,3989013,330000,330BEW4S241 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 185
mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), fixat mecànicament

u

4,250004,250001,000BEY41140 =xPart proporcional d'elements de muntage per a xemeneia
modular metàl·lica, de 185 mm de diàmetre exterior

u

Subtotal... 46,97890 46,97890

1,118252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,82715

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,82715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,93u Mòdul d'entroncament amb conducte de connexió simple per
a la formació de xemeneia col·lectiva, de 125 mm de
diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'aluzinc i aïllament
tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat

EE413341 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,08000/R 24,080001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

20,65000/R 20,650001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 44,73000 44,73000
Materials:

53,4300053,430001,000BE413341 =xMòdul d'entroncament amb conducte de connexió simple per
a la formació de xemeneia col·lectiva, de 125 mm de
diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'aluzinc i aïllament
tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

u

4,3989013,330000,330BEW4S241 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 185
mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), fixat mecànicament

u
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4,250004,250001,000BEY41140 =xPart proporcional d'elements de muntage per a xemeneia

modular metàl·lica, de 185 mm de diàmetre exterior
u

Subtotal... 62,07890 62,07890

1,118252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,92715

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,92715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,85u Mòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de
diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana de roca, segons
la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

EE413541 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,08000/R 24,080001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

20,65000/R 20,650001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 44,73000 44,73000
Materials:

69,3500069,350001,000BE413541 =xMòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de
diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana de roca, segons
la norma UNE-EN 1856-1

u

4,3989013,330000,330BEW4S241 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 185
mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), fixat mecànicament

u

4,250004,250001,000BEY41140 =xPart proporcional d'elements de muntage per a xemeneia
modular metàl·lica, de 185 mm de diàmetre exterior

u

Subtotal... 77,99890 77,99890

1,118252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,84715

0,00%DESPESES INDIRECTES

123,84715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,98u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual,
de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

EE41B142 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,08000/R 24,080001,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

20,65000/R 20,650001,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 44,73000 44,73000
Materials:
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51,4800051,480001,000BE41B142 =xMòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual,

de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1

u

4,3989013,330000,330BEW4S241 =xSuport intermedi per a xemeneia modular metàl·lica de 185
mm de diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), fixat mecànicament

u

4,250004,250001,000BEY41140 =xPart proporcional d'elements de muntage per a xemeneia
modular metàl·lica, de 185 mm de diàmetre exterior

u

Subtotal... 60,12890 60,12890

1,118252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,97715

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,97715COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,25u Col·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual,
de 125 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

EE41JG49 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01000/R 24,080000,125A012G000 =xOficial 1a calefactorh

2,58125/R 20,650000,125A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 5,59125 5,59125
Materials:

13,5200013,520001,000BE41JG49 =xCol·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual,
de 125 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI
304), segons la norma UNE-EN 1856-1

u

Subtotal... 13,52000 13,52000

0,139782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,25103

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,25103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,02u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia
individual, de 125 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

EE41JP49 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,01000/R 24,080000,125A012G000 =xOficial 1a calefactorh

2,58125/R 20,650000,125A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 5,59125 5,59125
Materials:

42,2900042,290001,000BE41JP49 =xBarret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia
individual, de 125 de diàmetre nominal, d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1

u
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Subtotal... 42,29000 42,29000

0,139782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,02103

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,02103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,90m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat
superficialment

EE42H4S2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012G000 =xOficial 1a calefactorh

2,06500/R 20,650000,100A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 4,47300 4,47300
Materials:

2,356202,310001,020BE42H4S0 =xConducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits

m

Subtotal... 2,35620 2,35620

0,067101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,89630

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,89630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,72u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

EEU11113 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 24,080000,300A012G000 =xOficial 1a calefactorh

1,54875/R 20,650000,075A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 8,77275 8,77275
Materials:

6,820006,820001,000BEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre

u

Subtotal... 6,82000 6,82000

0,131591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,72434

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,72434COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,89u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, muntat
superficialment

EEV21112 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012G000 =xOficial 1a calefactorh

3,77895/R 20,650000,183A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 7,39095 7,39095
Materials:

0,300000,150002,000B0A61600 =xTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visu

56,0900056,090001,000BEV21112 =xTermòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A , preu mitjà, per a
muntar superficialment

u

Subtotal... 56,39000 56,39000

0,110861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,89181

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,89181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,79u Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular,
amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat
al radiador

EEZ51110 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012G000 =xOficial 1a calefactorh

10,32500/R 20,650000,500A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 22,36500 22,36500
Materials:

0,340000,340001,000BEZ52000 =xTap cec, preu alt, per a radiadoru

1,140000,380003,000BEZ55000 =xTap amb reducció, preu alt, per a radiadoru

0,200000,200001,000BEZ5A000 =xPurgador per a radiadors, manualu

3,260003,260001,000BEZ5H000 =xAixeta per a radiadors, preu altu

2,150002,150001,000BEZ5L000 =xDetentor de sortida, preu altu

Subtotal... 7,09000 7,09000

0,335481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,79048

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,79048COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,16m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

EF5293B7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,78100/R 15,450000,180A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,51820/R 13,990000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,29920 5,29920
Materials:
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4,090204,010001,020BF529300 =xTub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre

nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
m

0,468001,560000,300BFW529B0 =xAccessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

u

0,220000,220001,000BFY5A900 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 4,77820 4,77820

0,079491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,15689

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,15689COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,67m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

EF5343B7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08575/R 15,450000,135A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,88865/R 13,990000,135A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,97440 3,97440
Materials:

2,233802,190001,020BF534300 =xTub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,249000,830000,300BFW524B0 =xAccessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

u

0,150000,150001,000BFY5A400 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 2,63280 2,63280

0,059621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,66682

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,66682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,45m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

EF5353B7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,24025/R 15,450000,145A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,02855/R 13,990000,145A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,26880 4,26880
Materials:

2,672402,620001,020BF535300 =xTub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,288000,960000,300BFW525B0 =xAccessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

u



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,160000,160001,000BFY5A500 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de

coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 3,12040 3,12040

0,064031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,45323

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,45323COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,19m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

EF5373B7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39475/R 15,450000,155A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,16845/R 13,990000,155A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,56320 4,56320
Materials:

3,060003,000001,020BF537300 =xTub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,333001,110000,300BFW527B0 =xAccessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

u

0,170000,170001,000BFY5A700 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 16 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 3,56300 3,56300

0,068451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,19465

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,19465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,91m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

EF5383B7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62650/R 15,450000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,37830/R 13,990000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,00480 5,00480
Materials:

3,264003,200001,020BF538300 =xTub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

m

0,372001,240000,300BFW528B0 =xAccessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

u

0,190000,190001,000BFY5A800 =xPart proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

u

Subtotal... 3,82600 3,82600
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0,075071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,90587

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,90587COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,47u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

EG134701 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,65200/R 20,650000,080A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,06000 4,06000
Materials:

18,3500018,350001,000BG134701 =xCaixa per a quadre de comandament i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a encastar

u

Subtotal... 18,35000 18,35000

0,060901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,47090

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,47090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,09u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i
encastada

EG134801 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,65200/R 20,650000,080A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,06000 4,06000
Materials:

18,9700018,970001,000BG134801 =xCaixa per a quadre de comandament i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a
encastar

u

Subtotal... 18,97000 18,97000

0,060901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,09090

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,09090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,27u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i
encastada

EG134901 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40800/R 24,080000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah
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1,65200/R 20,650000,080A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,06000 4,06000
Materials:

21,1500021,150001,000BG134901 =xCaixa per a quadre de comandament i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb catorze mòduls i per a
encastar

u

Subtotal... 21,15000 21,15000

0,060901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,27090

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,27090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,89u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

EG151D11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,03250/R 20,650000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,07250 13,07250
Materials:

2,620002,620001,000BG151D11 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 2,62000 2,62000

0,196091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,88859

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,88859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,78u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

EG161411 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,03250/R 20,650000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 13,07250 13,07250
Materials:

1,510001,510001,000BG161411 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 1,51000 1,51000

0,196091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,77859

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,77859COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €18,07u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

EG161611 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,04000/R 24,080000,500A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,09750/R 20,650000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 15,13750 15,13750
Materials:

2,710002,710001,000BG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

u

Subtotal... 2,71000 2,71000

0,227061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,07456

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,07456COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,84m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

EG21291H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13176/R 24,080000,047A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,03250/R 20,650000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,16426 2,16426
Materials:

1,489201,460001,020BG212910 =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

m

0,150000,150001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 1,63920 1,63920

0,032461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,83592

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,83592COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG222711 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38528/R 24,080000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,79828 0,79828
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Materials:

0,193800,190001,020BG222710 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,19380 0,19380

0,011971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,00405

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,00405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG222811 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38528/R 24,080000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,79828 0,79828
Materials:

0,255000,250001,020BG222810 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,25500 0,25500

0,011971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,06525

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,06525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,20m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG222911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38528/R 24,080000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,79828 0,79828
Materials:

0,387600,380001,020BG222910 =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,38760 0,38760
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0,011971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19785

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,19785COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,33m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG222A11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38528/R 24,080000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,79828 0,79828
Materials:

0,520200,510001,020BG222A10 =xTub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,52020 0,52020

0,011971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,33045

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,33045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,16m Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

EG225711 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38528/R 24,080000,016A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,79828 0,79828
Materials:

0,346800,340001,020BG225710 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

m

Subtotal... 0,34680 0,34680

0,011971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,15705

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,15705COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,14m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

EG23R915 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,13176/R 24,080000,047A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,03250/R 20,650000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,16426 2,16426
Materials:

3,702603,630001,020BG23R910 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, per a roscar

m

0,240000,240001,000BGW23000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'aceru

Subtotal... 3,94260 3,94260

0,032461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,13932

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,13932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

EG322124 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36120/R 24,080000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30975/R 20,650000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,67095 0,67095
Materials:

0,316200,310001,020BG322120 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,31620 0,31620

0,010061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,99721

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,99721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,19m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

EG322134 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36120/R 24,080000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30975/R 20,650000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,67095 0,67095
Materials:
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0,510000,500001,020BG322130 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,51000 0,51000

0,010061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,19101

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,19101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

EG322144 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36120/R 24,080000,015A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,30975/R 20,650000,015A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,67095 0,67095
Materials:

0,795600,780001,020BG322140 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 0,79560 0,79560

0,010061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,47661

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,47661COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,99m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

EG322154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96320/R 24,080000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,82600/R 20,650000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,78920 1,78920
Materials:

1,173001,150001,020BG322150 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 1,17300 1,17300

0,026841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,98904

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,98904COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,82m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

EG322164 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,96320/R 24,080000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,82600/R 20,650000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,78920 1,78920
Materials:

1,999201,960001,020BG322160 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
10 mm2, amb aïllament PVC

m

Subtotal... 1,99920 1,99920

0,026841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,81524

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,81524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,11m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

EG380A02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,74200 7,74200
Materials:

1,887001,850001,020BG380A00 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2m

0,360000,360001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

u

Subtotal... 2,24700 2,24700

0,116131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,10513

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,10513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,65u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG41149C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:
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25,1800025,180001,000BG41149C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat

nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,390000,390001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 25,57000 25,57000

0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,65019

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,65019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,08u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG41149H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:

35,6100035,610001,000BG41149H =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,390000,390001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 36,00000 36,00000

0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,08019

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,08019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €79,48u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG41149J Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 24,080000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,35400 11,35400
Materials:

67,5700067,570001,000BG41149J =xInterruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u
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0,390000,390001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
u

Subtotal... 67,96000 67,96000

0,170311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 79,48431

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,48431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,82u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A99 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:

10,3500010,350001,000BG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,390000,390001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 10,74000 10,74000

0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,82019

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,82019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,00u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:

10,5300010,530001,000BG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,390000,390001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 10,92000 10,92000
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0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,00019

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,00019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,28u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:

10,8100010,810001,000BG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,390000,390001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 11,20000 11,20000

0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,28019

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,28019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,51u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:

11,0400011,040001,000BG415A9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

u

0,390000,390001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 11,43000 11,43000

0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,51019

0,00%DESPESES INDIRECTES
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20,51019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,00u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
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

EG42129D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,42800/R 24,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,55800 12,55800
Materials:

22,9000022,900001,000BG42129D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
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

u

0,350000,350001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 23,25000 23,25000

0,188371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,99637

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,99637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,36u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 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

EG42129H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,42800/R 24,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 12,55800 12,55800
Materials:

23,2600023,260001,000BG42129H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 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

u

0,350000,350001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 23,61000 23,61000
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0,188371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,35637

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,35637COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,14u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

EG482125 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:

124,67000124,670001,000BG482125 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil
DIN

u

0,390000,390001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 125,06000 125,06000

0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 134,14019

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,14019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,09u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

EG482145 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,81600/R 24,080000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,94600 8,94600
Materials:

131,62000131,620001,000BG482145 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil
DIN

u

0,390000,390001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 132,01000 132,01000
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0,134191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,09019

0,00%DESPESES INDIRECTES

141,09019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €169,98u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

EG482155 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,22400/R 24,080000,300A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,13000/R 20,650000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,35400 11,35400
Materials:

158,07000158,070001,000BG482155 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil
DIN

u

0,390000,390001,000BGW48000 =xPart proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

u

Subtotal... 158,46000 158,46000

0,170311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 169,98431

0,00%DESPESES INDIRECTES

169,98431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,98u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastadaEG611021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48160/R 24,080000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,89460 0,89460
Materials:

1,070001,070001,000BG611020 =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu altu

Subtotal... 1,07000 1,07000

0,013421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,97802

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,97802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,61u Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà,
encastada

EG611031 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,48160/R 24,080000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,89460 0,89460
Materials:

0,700000,700001,000BG611030 =xCaixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjàu

Subtotal... 0,70000 0,70000

0,013421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,60802

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,60802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,32u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

EG613021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48160/R 24,080000,020A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,89460 0,89460
Materials:

2,410002,410001,000BG613020 =xCaixa per a mecanismes, per a tres elements, preu altu

Subtotal... 2,41000 2,41000

0,013421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,31802

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,31802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,22u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

EG621193 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,74645/R 20,650000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,35845 6,35845
Materials:

3,770003,770001,000BG621193 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 3,77000 3,77000

0,095381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,22383

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,22383COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,44u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

EG621G93 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,74645/R 20,650000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,35845 6,35845
Materials:

3,990003,990001,000BG621G93 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 3,99000 3,99000

0,095381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,44383

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,44383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,17u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

EG621J93 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,74645/R 20,650000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,35845 6,35845
Materials:

7,720007,720001,000BG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 7,72000 7,72000

0,095381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,17383

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,17383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,41u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

EG631153 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,74645/R 20,650000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,35845 6,35845
Materials:

3,960003,960001,000BG631153 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

u

Subtotal... 3,96000 3,96000
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0,095381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,41383

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,41383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,23u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T),
25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

EG631EA3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,74645/R 20,650000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,35845 6,35845
Materials:

6,780006,780001,000BG631EA3 =xPresa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T),
25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 6,78000 6,78000

0,095381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,23383

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,23383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,47u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

EG641177 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,74645/R 20,650000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,35845 6,35845
Materials:

6,020006,020001,000BG641177 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar

u

Subtotal... 6,02000 6,02000

0,095381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,47383

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,47383COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,76u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

EG671113 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72240/R 24,080000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,33040/R 20,650000,016A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,05280 1,05280
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Materials:

2,690002,690001,000BG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altu

Subtotal... 2,69000 2,69000

0,015791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,75859

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,75859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,72u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt,
col·locat

EG671133 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72240/R 24,080000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,33040/R 20,650000,016A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,05280 1,05280
Materials:

6,650006,650001,000BG671133 =xMarc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu altu

Subtotal... 6,65000 6,65000

0,015791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,71859

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,71859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,59u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat

EG675A12 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72240/R 24,080000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,33040/R 20,650000,016A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,05280 1,05280
Materials:

0,520000,520001,000BG675A12 =xMarc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu mitjà

u

Subtotal... 0,52000 0,52000

0,015791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,58859

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,58859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,67u Marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu alt, col·locat

EG675A13 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72240/R 24,080000,030A012H000 =xOficial 1a electricistah
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0,33040/R 20,650000,016A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,05280 1,05280
Materials:

0,600000,600001,000BG675A13 =xMarc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu alt

u

Subtotal... 0,60000 0,60000

0,015791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,66859

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,66859COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,59u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu
alt, muntat superficialment

EGA12522 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,61200/R 24,080000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,77895/R 20,650000,183A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,39095 7,39095
Materials:

11,7800011,780001,000BGA12520 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu altu

0,310000,310001,000BGWA1000 =xPart proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

u

Subtotal... 12,09000 12,09000

0,110861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,59181

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,59181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,75u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1441E Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,40528/R 24,080000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,49290/R 20,650000,266A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,89818 11,89818
Materials:

9,630009,630001,000BGD14410 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 18,3 mm de diàmetre, estàndard

u

4,040004,040001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 13,67000 13,67000

0,178471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,74665

0,00%DESPESES INDIRECTES
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25,74665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,67u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

EGDZ1102 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,02000/R 24,080000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,16250/R 20,650000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,18250 11,18250
Materials:

20,3200020,320001,000BGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment

u

Subtotal... 20,32000 20,32000

0,167741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,67024

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,67024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.473,74u Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament
(PDC) electrònic, amb un abanç del temps d'encebament de
60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III
radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig , amb pal
d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base
muntat sobre coberta

EM91FG3B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

61,80000/R 15,450004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

55,96000/R 13,990004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 117,76000 117,76000
Materials:

1.351,860001.351,860001,000BM91FG3B =xParallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament
(PDC) electrònic, amb un abanç del temps d'encebament de
60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III
radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig , amb pal
d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base

u

Subtotal... 1.351,86000 1.351,86000

4,121603,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.473,74160

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.473,74160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €307,59u Comptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat
de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del
parallamps

EM9AU001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

4,63500/R 15,450000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,19700/R 13,990000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,83200 8,83200
Materials:

298,54000298,540001,000BM9AU001 =xComptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, per a muntar en el cable conductor de la
instal·lació del parallamps, amb dispositiu de mesurador de
la intensitat de corrent

u

Subtotal... 298,54000 298,54000

0,220802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 307,59280

0,00%DESPESES INDIRECTES

307,59280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,41u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN
i preu alt, muntada superficialment

EN314427 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,54925/R 15,450000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,30835/R 13,990000,165A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,85760 4,85760
Materials:

10,4800010,480001,000BN314420 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN
i preu alt

u

Subtotal... 10,48000 10,48000

0,072861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,41046

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,41046COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,92u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà,
muntada sobre caixa o bastidor

EP148212 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62650/R 15,450000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,86067/R 13,990000,133A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,48717 4,48717
Materials:

9,370009,370001,000BP148212 =xPresa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, per a
muntar sobre bastidor o caixa

u

Subtotal... 9,37000 9,37000
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0,067311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,92448

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,92448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,94m Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tubEP151006 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23175/R 15,450000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,20985/R 13,990000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,44160 0,44160
Materials:

0,493500,470001,050BP151000 =xConductor coaxial d'atenuació normalm

Subtotal... 0,49350 0,49350

0,006621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,94172

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,94172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,28m Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de cables de
secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

EP271C03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,00850/R 15,450000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,81870/R 13,990000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,82720 3,82720
Materials:

0,399000,380001,050BP271C00 =xCable per a transmissió telefònica, per a 3 parells de cables,
de secció 0,64 mm2 cada un

m

Subtotal... 0,39900 0,39900

0,057411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,28361

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,28361COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23m Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

EP434620 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23175/R 15,450000,015A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,20985/R 13,990000,015A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,44160 0,44160
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Materials:

0,777000,740001,050BP434620 =xCable per a transmissió de dades amb conductors de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2

m

Subtotal... 0,77700 0,77700

0,006621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,22522

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,22522COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,82u Presa de senyal telefònica de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols,
amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

EP5383A2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,86250/R 15,450000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,86250 3,86250
Materials:

3,900003,900001,000BP5383A2 =xPresa de senyal telefònica de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols,
amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa

u

Subtotal... 3,90000 3,90000

0,057941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,82044

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,82044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,62u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

EP7382E3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39900/R 15,450000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 3,39900 3,39900
Materials:

16,1700016,170001,000BP7382E3 =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa

u

Subtotal... 16,17000 16,17000

0,050991,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,61999

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,61999COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,54m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1

EY011321 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33000/R 23,300000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,10880 3,10880
Maquinària:

0,07680/R 1,920000,040C200G000 =xMàquina de fer regatesh

Subtotal... 0,07680 0,07680
Materials:

0,001820,910000,002B0111000 =xAiguam3

0,303000,100003,030B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,30482 0,30482

0,046631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,53705

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,53705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,01m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

EY011322 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,79600/R 23,300000,120A0122000 =xOficial 1a paletah

0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,57480 3,57480
Maquinària:

0,07680/R 1,920000,040C200G000 =xMàquina de fer regatesh

Subtotal... 0,07680 0,07680
Materials:

0,001820,910000,002B0111000 =xAiguam3

0,303000,100003,030B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,004040,100000,0404B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,30886 0,30886

0,053621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,01408

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,01408COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,50m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

EY01132A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

2,33000/R 23,300000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,10880 3,10880
Maquinària:

0,07680/R 1,920000,040C200G000 =xMàquina de fer regatesh

Subtotal... 0,07680 0,07680
Materials:

0,2705490,180100,003D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 0,27054 0,27054

0,046631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,50277

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,50277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,76u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1

EY021311 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66000/R 23,300000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,60700 6,60700
Materials:

0,000910,910000,001B0111000 =xAiguam3

0,050500,100000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,05141 0,05141

0,099111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,75752

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,75752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,94u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6

EY021312 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,77200 7,77200
Materials:

0,000910,910000,001B0111000 =xAiguam3
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0,050500,100000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN

13279-1
kg

0,000510,100000,0051B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,05192 0,05192

0,116581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,94050

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,94050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,80u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment
1:4

EY02131A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66000/R 23,300000,200A0122000 =xOficial 1a paletah

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,60700 6,60700
Materials:

0,0901890,180100,001D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3

Subtotal... 0,09018 0,09018

0,099111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,79629

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,79629COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,35u Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I
de 15 de gruix i de planta 1,2x1,2 m

FDB37460 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,70800/R 14,960001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

20,44350/R 19,470001,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,15150 36,15150
Materials:

12,4014050,680000,2447B0641080 =xFormigó HM-30/P/20/I+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

38,250000,5100075,000B9B11100 =xLlambordí granític de 18x9x12 cmu

Subtotal... 50,65140 50,65140
Altres:

% 0,5422736,151331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,54227 0,54227
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COST DIRECTE 87,34517

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,34517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,06m Paret per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDD1A529 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

69,51912/R 14,960004,647A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

90,47709/R 19,470004,647A0140000 =xManobreh

Subtotal... 159,99621 159,99621
Materials:

0,005460,910000,006B0111000 =xAiguam3

1,68379103,300000,0163B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

22,790880,19000119,952B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

17,18593100,385130,1712D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 41,66606 41,66606
Altres:

% 2,39994159,996001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 2,39994 2,39994

COST DIRECTE 204,06221

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,06221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,70u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70
cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

FDDZ3154 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,13360/R 14,960000,410A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,98270/R 19,470000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,11630 14,11630
Materials:

0,7578622,290000,034B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt

62,6100062,610001,000BDDZ3150 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70
cm i 145 kg de pes

u

Subtotal... 63,36786 63,36786
Altres:

% 0,2117414,116001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21174 0,21174
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COST DIRECTE 77,69590

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,69590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,22u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FDDZ51D9 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48800/R 14,960000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,84100/R 19,470000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,32900 10,32900
Materials:

1,780001,780001,000BDDZ51D0 =xGraó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1,7 kg de pes

u

0,95366100,385130,0095D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,73366 2,73366
Altres:

% 0,1549410,329331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15494 0,15494

COST DIRECTE 13,21760

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,21760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €418,11m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb
cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 120 kg/m3

14511337 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

105,86892105,868921,000E45117C3 =xFormigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

m3

142,359601,18633120,000E4B13000 =xArmadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

169,8803712,7729613,300E4D11103 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics
per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins
a 3 m

m2

Subtotal... 418,10889 418,10889

COST DIRECTE 418,10889

0,00%DESPESES INDIRECTES
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418,10889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,20kg Tendó monocordó per a lloses postesades, d'acer Y 1860
S7 de 15,2 mm, enfilat en tendó de 14 m de llargària
mínima, tesat a 300 kN de força, com a màxim, amb
ancoratges, beina corrugada plàstica de 25 mm de diàmetre
i 1 mm de gruix e injecció de beurada de ciment CEM I 42,5,
amb una repercusió de 0,9 m/kg de beina i 0,08 u/kg
d'ancoratges

14A1V010 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1,8973023,716280,080E4A7G031 =xAncoratge actiu, passiu o intermig, per a tendons
monocordons adherents de lloses postesades, amb tesat de
300 kN de força màxima, amb placa, tascó i element
d'injecció, col·locat

u

2,466822,740910,900E4A8U020 =xBeina corrugada plàstica, de 25 mm de diàmetre i 1 mm de
gruix fixada amb filferros i suports d'acer corrugat, per a
lloses postesades

m

1,275761,275761,000E4AA12A0 =xCordó per a armadures actives d'acer, Y 1860 S7, de 15,2
mm de diàmetre nominal, enfilats en beines de >= 14 m de
llargària, per a lloses postesades

kg

0,403435,042920,080E4AC1100 =xTesat de tendó monocordó d'acer de llosa postesada, amb
cric hidràulic de 300 kN de força màxima

u

0,154040,171160,900E4AEA110 =xInjecció de beines de 25 mm de diàmetre per a armadures
de lloses postesades, amb beurada de ciment pòrtland CEM
I 42,5 R

m

Subtotal... 6,19735 6,19735

COST DIRECTE 6,19735

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,19735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,96m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb
formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat
a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni
llindes

14E22BE5 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
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38,2011738,201171,000E4E2566L =xParet estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de

bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

m2

1,165871,110351,050E4EZ3000 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

kg

2,59663129,831330,020E4EZQ024 =xFormigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225
kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment

m3

Subtotal... 41,96367 41,96367

COST DIRECTE 41,96367

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,96367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,79m2 Coberta inclinada de teula romana col·locada amb fixacións
mecàniques sobre rastrells de perfils omega d'acer
galvanitzat, fixats sobre aïllament de planxes de poliestirè
expandit EPS de 150 kPa de tensió a la compressió, amb
cantell llis, amb cara superior llisa i la inferior ondulada,
col.locades no adherides sobre una placa de fibrociment NT
lliure d'amiant, amb perfil d'ona gran, de més de 2,5 fins a
3,05 m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques
sobre l'estructura lleugera de perfils metàl·lics amb una
quantia de 10 kg/m2

1521UT1E Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

18,528501,8528510,000E44B2253 =xAcer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja
formada per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie
L, U, C, Z i omega, galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

kg

26,8087826,808781,000E52231CK =xTeulada de teula romana de ceràmica color vermell, de 12
peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10

m2

16,1153416,115341,000E531615A =xCoberta de placa fibrociment NT, de color, de perfil ona
gran, de més de 2,5 fins a 3,05 m de llargària, amb fixacions
mecàniques

m2

25,3368225,336821,000E7C2C0C1 =xAïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 150
kPa de tensió a la compressió, amb cares de superfície llisa i
ondulada i cantell llis, col·locades no adherides

m2

Subtotal... 86,78944 86,78944

COST DIRECTE 86,78944

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,78944COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €65,67m2 Aïllament exterior amb planxa de poliestirè expandit EPS de
60 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix,
col·locades amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland
i amb fixacions mecàniques, revestit exteriorment amb estuc
de pasta vinílica, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2, prèvia
imprimació específica, amb part proporcional d'angulars per
a protecció d'arestes d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament, no inclou la preparació del suport. B2+
R3 segons CTE/DB-HS

17CD1110 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

43,5562643,556261,000E7CD5411 =xAïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
planxa de poliestirè expandit EPS, de 60 kPa de tensió a la
compressió, de 40 mm de gruix, fixada amb adhesiu acrílic
barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2,
embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland
i fixació mecànica del conjunt

m2

1,490422,980830,500E81ZB9K0 =xProtecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de
gruix i 25 mm de desenvolupament

m

20,6274820,627481,000E881G850 =xEstucat de pasta vinílica, col·locat mitjançant estesa sobre
aïllament exterior de poliestirè preparat amb malla i adhesiu,
prèvia imprimació acrílica, acabat ratllat

m2

Subtotal... 65,67416 65,67416

COST DIRECTE 65,67416

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,67416COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,16m2 Solera de 10 cm de gruix de formigó lleuger d'argila
expandida 15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió,
armada amb malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm,
4 i 4 mm, làmina de polietilè de 100 µm de gruix, capa
drenant de 30 cm de gruix d'argila expandida de densitat
350 kg/m3, capa filtrant amb geotèxtil de polipropilè de 100 a
110 g/m2. C2+D1 segons CTE/DB-HS

19371154 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

2,179782,179781,000E7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

m2

1,233341,233341,000E7B21E0L =xLàmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

m2

28,2627728,262771,000E92DF441 =xSubbase de 30 cm de gruix d'argila expandida de
granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, abocada en
sec

m2

18,0322718,032271,000E9371AG6 =xSolera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida
15 a 18 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat
1200 a 1400 kg/m3, de 10 cm de gruix

m2

2,453152,453151,000E9Z4AA24 =xArmadura pel control de la fissuració superficial en paviment
o solera amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

m2



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 52,16131 52,16131

COST DIRECTE 52,16131

0,00%DESPESES INDIRECTES

52,16131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.979,04u Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de
superfície 70 m2 amb radiador d'alumini i caldera de gas
amb cremadors atmosfèrics de gas natural, sense ajudes de
ram de paleta

1E221060 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1.392,786411.392,786411,000EE2224KJ =xCaldera de gas natural amb cremador atmosfèric, de 17 kW
de potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i
aigua calenta sanitària instantània, mural

u

105,1209652,560482,000EE363581 =xRadiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

244,2014481,400483,000EE3655B1 =xRadiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

145,70086145,700861,000EE3695B1 =xRadiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

6,896306,896301,000EE42H4S2 =xConducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat
superficialment

m

31,4486815,724342,000EEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

u

63,8918163,891811,000EEV21112 =xTermòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, muntat
superficialment

u

178,7428829,790486,000EEZ51110 =xConjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular,
amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat
al radiador

u

466,677406,6668270,000EF5343B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

59,625847,453238,000EF5353B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

163,893008,1946520,000EF5373B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

71,246968,905878,000EF5383B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 73Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,024301,004056,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

11,966520,9972112,000EG322124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

30,8209215,410462,000EN314427 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN
i preu alt, muntada superficialment

u

Subtotal... 2.979,04428 2.979,04428

COST DIRECTE 2.979,04428

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.979,04428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.591,06u Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de
superfície 100 m2 amb radiador d'alumini i caldera de gas
amb cremadors atmosfèrics de gas natural, sense ajudes de
ram de paleta

1E22A060 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1.392,786411.392,786411,000EE2224KJ =xCaldera de gas natural amb cremador atmosfèric, de 17 kW
de potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i
aigua calenta sanitària instantània, mural

u

157,6814452,560483,000EE363581 =xRadiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

162,8009681,400482,000EE3655B1 =xRadiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

106,56076106,560761,000EE3665B1 =xRadiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

236,18152118,090762,000EE3675B1 =xRadiador d'alumini de 7 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

129,63076129,630761,000EE3685B1 =xRadiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

6,896306,896301,000EE42H4S2 =xConducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat
superficialment

m

31,4486815,724342,000EEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

u

63,8918163,891811,000EEV21112 =xTermòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, muntat
superficialment

u



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 74Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
268,1143229,790489,000EEZ51110 =xConjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular,

amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat
al radiador

u

121,8826810,1568912,000EF5293B7 =xTub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

m

600,013806,6668290,000EF5343B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

52,172617,453237,000EF5353B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

114,725108,1946514,000EF5373B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

106,870448,9058712,000EF5383B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

8,032401,004058,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

15,955360,9972116,000EG322124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

15,4104615,410461,000EN314427 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN
i preu alt, muntada superficialment

u

Subtotal... 3.591,05581 3.591,05581

COST DIRECTE 3.591,05581

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.591,05581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.194,67u Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatge de
superfície 130 m2 amb radiador d'alumini i caldera de gas
amb cremadors atmosfèrics de gas natural, i ajudes de ram
de paleta

1E22G062 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

1.392,786411.392,786411,000EE2224KJ =xCaldera de gas natural amb cremador atmosfèric, de 17 kW
de potència calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i
aigua calenta sanitària instantània, mural

u

157,6814452,560483,000EE363581 =xRadiador d'alumini de 3 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

62,1704862,170481,000EE364581 =xRadiador d'alumini de 4 elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 75Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
162,8009681,400482,000EE3655B1 =xRadiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650

mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

532,80380106,560765,000EE3665B1 =xRadiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

129,63076129,630761,000EE3685B1 =xRadiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,
com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense
valvuleria

u

6,896306,896301,000EE42H4S2 =xConducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat
superficialment

m

31,4486815,724342,000EEU11113 =xPurgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

u

63,8918163,891811,000EEV21112 =xTermòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, muntat
superficialment

u

357,4857629,7904812,000EEZ51110 =xConjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular,
amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat
al radiador

u

840,019326,66682126,000EF5343B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

134,158147,4532318,000EF5353B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

344,175308,1946542,000EF5373B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

53,435228,905876,000EF5383B7 =xTub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat encastat

m

6,024301,004056,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

25,927460,9972126,000EG322124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

30,8209215,410462,000EN314427 =xVàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN
i preu alt, muntada superficialment

u

700,335903,53705198,000EY011321 =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1

m

162,180486,7575224,000EY021311 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1

u

Subtotal... 5.194,67344 5.194,67344

COST DIRECTE 5.194,67344

0,00%DESPESES INDIRECTES



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 76Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5.194,67344COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €791,43u Xemeneia col·lectiva metàl·lica de construcció modular, per
a l'evacuació de fums de 2 calderes estanques de gas
natural de 30 kW de potència cadascuna, muntatge interior,
de 125 mm de diàmetre nominal, estructura interior de doble
paret amb aïllament, per a instal·lar a una altitud de 50 m
com a màxim, segons la norma UNE-EN 1856-1

1E4151E1 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

278,4814592,827153,000EE413141 =xMòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva,
de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior
d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma
UNE-EN 1856-1, col·locat

u

215,85430107,927152,000EE413341 =xMòdul d'entroncament amb conducte de connexió simple per
a la formació de xemeneia col·lectiva, de 125 mm de
diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre exterior, estructura
interior de doble paret amb aïllament, l'interior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'aluzinc i aïllament
tèrmic de llana de roca, segons la norma UNE-EN 1856-1,
col·locat

u

123,84715123,847151,000EE413541 =xMòdul extensible llarg per a la formació de xemeneia
col·lectiva, de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de
diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb
aïllament, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
l'exterior d'aluzinc i aïllament tèrmic de llana de roca, segons
la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

u

105,97715105,977151,000EE41B142 =xMòdul recte llarg per a la formació de xemeneia individual,
de 125 mm de diàmetre nominal i 185 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret amb aïllament,
l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), l'exterior d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) i aïllament tèrmic de llana de
roca, segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

u

19,2510319,251031,000EE41JG49 =xCol·lector de sutge per a la formació de xemeneia individual,
de 125 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), segons la norma UNE-EN 1856-1, col·locat

u

48,0210348,021031,000EE41JP49 =xBarret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia
individual, de 125 mm de diàmetre nominal, d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304), segons la norma UNE-EN
1856-1, col·locat

u

Subtotal... 791,43211 791,43211

COST DIRECTE 791,43211

0,00%DESPESES INDIRECTES

791,43211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.839,39u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau
d'electrificació bàsic i 5 circuits, i ajudes de ram de paleta

1G224200 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 77Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,4709022,470901,000EG134701 =xCaixa per a quadre de comandaments i protecció, de

material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

u

31,7771815,888592,000EG151D11 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

14,7785914,778591,000EG161411 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

126,5219218,074567,000EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

165,668251,00405165,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

26,631251,0652525,000EG222811 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

301,157420,99721302,000EG322124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

59,550501,1910150,000EG322134 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

59,064401,4766140,000EG322144 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

71,736962,9890424,000EG322154 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

34,6501934,650191,000EG41149C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

19,8201919,820191,000EG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

40,0003820,000192,000EG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

20,2801920,280191,000EG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

20,5101920,510191,000EG415A9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

35,9963735,996371,000EG42129D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
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

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 78Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
134,14019134,140191,000EG482125 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries amb

IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

u

63,296641,9780232,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastadau

3,318023,318021,000EG613021 =xCaixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

u

92,0144710,223839,000EG621193 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

u

20,8876610,443832,000EG621G93 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

u

14,1738314,173831,000EG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

u

208,2766010,4138320,000EG631153 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

u

26,4676613,233832,000EG631EA3 =xPresa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T),
25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

u

12,4738312,473831,000EG641177 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

u

120,274883,7585932,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

u

7,718597,718591,000EG671133 =xMarc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt,
col·locat

u

19,5918119,591811,000EGA12522 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu
alt, muntat superficialment

u

545,914884,01408136,000EY011322 =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

m

189,149583,5027754,000EY01132A =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

m

222,334007,9405028,000EY021312 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6

u

108,740646,7962916,000EY02131A =xFormació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment
1:4

u

Subtotal... 2.839,38816 2.839,38816

COST DIRECTE 2.839,38816

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.839,38816COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.623,40u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 8 circuits, i ajudes de ram de paleta

1G22A300 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

23,0909023,090901,000EG134801 =xCaixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i
encastada

u

95,3315415,888596,000EG151D11 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

180,7456018,0745610,000EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 79Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
276,113751,00405275,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

42,610001,0652540,000EG222811 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

8,384951,197857,000EG222911 =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

374,950960,99721376,000EG322124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

350,156941,19101294,000EG322134 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

126,988461,4766186,000EG322144 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

143,473922,9890448,000EG322154 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

45,0801945,080191,000EG41149H =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

19,8201919,820191,000EG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

60,0005720,000193,000EG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

20,2801920,280191,000EG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

61,5305720,510193,000EG415A9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

71,9927435,996372,000EG42129D =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
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

u

141,09019141,090191,000EG482145 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

u

92,966941,9780247,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastadau

3,318023,318021,000EG613021 =xCaixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
112,4621310,2238311,000EG621193 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,

amb tecla, preu alt, encastat
u

20,8876610,443832,000EG621G93 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

u

28,3476614,173832,000EG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

u

322,8287310,4138331,000EG631153 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

u

39,7014913,233833,000EG631EA3 =xPresa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T),
25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

u

12,4738312,473831,000EG641177 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

u

176,653733,7585947,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

u

7,718597,718591,000EG671133 =xMarc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt,
col·locat

u

19,5918119,591811,000EGA12522 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu
alt, muntat superficialment

u

1.051,688964,01408262,000EY011322 =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

m

210,166203,5027760,000EY01132A =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

m

285,858007,9405036,000EY021312 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6

u

197,092416,7962929,000EY02131A =xFormació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment
1:4

u

Subtotal... 4.623,39782 4.623,39782

COST DIRECTE 4.623,39782

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.623,39782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.624,77u Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta

1G22G300 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

25,2709025,270901,000EG134901 =xCaixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i
encastada

u

95,3315415,888596,000EG151D11 =xCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

216,8947218,0745612,000EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

230,931501,00405230,000EG222711 =xTub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 81Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
53,262501,0652550,000EG222811 =xTub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

67,079601,1978556,000EG222911 =xTub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

7,982701,330456,000EG222A11 =xTub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

531,512930,99721533,000EG322124 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
1,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

208,426751,19101175,000EG322134 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

48,728131,4766133,000EG322144 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

523,082002,98904175,000EG322154 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

53,413363,8152414,000EG322164 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x
10 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en tub

m

79,4843179,484311,000EG41149J =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

39,6403819,820192,000EG415A99 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

60,0005720,000193,000EG415A9B =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

20,2801920,280191,000EG415A9C =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

82,0407620,510194,000EG415A9D =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

u

72,7127436,356372,000EG42129H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 40 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

u

169,98431169,984311,000EG482155 =xProtector per a sobretensions permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

u

118,681201,9780260,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastadau
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 82Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,636043,318022,000EG613021 =xCaixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,

encastada
u

194,2527710,2238319,000EG621193 =xInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

u

20,8876610,443832,000EG621G93 =xCommutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

u

42,5214914,173833,000EG621J93 =xCommutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

u

395,7255410,4138338,000EG631153 =xPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

u

39,7014913,233833,000EG631EA3 =xPresa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T),
25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

u

12,4738312,473831,000EG641177 =xPolsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

u

225,515403,7585960,000EG671113 =xMarc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col·locat

u

15,437187,718592,000EG671133 =xMarc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt,
col·locat

u

19,5918119,591811,000EGA12522 =xAvisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu
alt, muntat superficialment

u

1.111,900164,01408277,000EY011322 =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

m

227,680053,5027765,000EY01132A =xObertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

m

397,025007,9405050,000EY021312 =xFormació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6

u

210,684996,7962931,000EY02131A =xFormació d'encast per a petits elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment
1:4

u

Subtotal... 5.624,77450 5.624,77450

COST DIRECTE 5.624,77450

0,00%DESPESES INDIRECTES

5.624,77450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.230,90u Parallamps amb dispositiu d'encebament electrònic, muntat
en una antena de 6 m d'alçària, amb un radi d'acció de 80 m
per a un nivell de protecció tipus I, muntat sobre sòcol, amb
baixant amb cable de 30 m cable, comptador de llamps,
protecció amb tub de pvc i protecció final de 2 m amb tub
d'acer galvanitzat, pica de connexió a terra i punt de
comprovació de terres, segons CTE-DB SU 8

1M91UDCA Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

76,718403,8359220,000EG21291H =xTub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment

m
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12,278646,139322,000EG23R915 =xTub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,

resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

m

303,1539010,1051330,000EG380A02 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

m

25,7466525,746651,000EGD1441E =xPiqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra

u

31,6702431,670241,000EGDZ1102 =xPunt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

u

1.473,741601.473,741601,000EM91FG3B =xParallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament
(PDC) electrònic, amb un abanç del temps d'encebament de
60 µs, amb N-I radi=80m,N-II radi=90m, N-III
radi=105m,N-IV radi=120m d'acord amb assaig , amb pal
d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del
dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base
muntat sobre coberta

u

307,59280307,592801,000EM9AU001 =xComptador de llamps amb registre del nombre de
descàrregues, amb dispositiu de mesurador de la intensitat
de corrent, muntat en el cable conductor de la instal·lació del
parallamps

u

Subtotal... 2.230,90223 2.230,90223

COST DIRECTE 2.230,90223

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.230,90223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,75u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
modular de 2 mòduls estrets amb tapa, de preu mitjà
muntada sobre caixa o bastidor, amb marc amb bastidor per
a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal,
amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a
protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
conductor coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

1P148812 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

9,0372818,074560,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

6,942301,157056,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

1,608021,608021,000EG611031 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà,
encastada

u

1,588591,588591,000EG675A12 =xMarc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat

u

13,9244813,924481,000EP148212 =xPresa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus
modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà,
muntada sobre caixa o bastidor

u

5,650320,941726,000EP151006 =xConductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tubm

Subtotal... 38,75099 38,75099
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COST DIRECTE 38,75099

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,75099COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,95u Presa de senyal telefònica de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols,
amb tapa, de preu mitjà, encastada, amb marc amb bastidor
per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa universal
d'1 element de preu mitjà, amb tub flexible corrugat de PVC
folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per
a intercomunicador

1P53HAA2 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

9,0372818,074560,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u

9,256401,157058,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

1,978021,978021,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastadau

1,588591,588591,000EG675A12 =xMarc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat

u

34,268884,283618,000EP271C03 =xCable per a transmissió telefònica, de 3 parells de cables de
secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub

m

7,820447,820441,000EP5383A2 =xPresa de senyal telefònica de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ12 simple, connexió per cargols,
amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor

u

Subtotal... 63,94961 63,94961

COST DIRECTE 63,94961

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,94961COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,95u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, amb marc
amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material
plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure i caixa per a mecanismes, instal·lada

1P739AE3 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

9,0372818,074560,500EG161611 =xCaixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm,
amb grau de protecció IP-40, encastada

u
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6,942301,157056,000EG225711 =xTub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm

de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

m

1,978021,978021,000EG611021 =xCaixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastadau

1,668591,668591,000EG675A13 =xMarc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa universal, d'1 element, preu alt, col·locat

u

14,702641,2252212,000EP434620 =xCable per a transmissió de dades amb conductor de coure,
de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i
coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col·locat sota tub o canal

m

19,6199919,619991,000EP7382E3 =xPresa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb
tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor

u

Subtotal... 53,94882 53,94882

COST DIRECTE 53,94882

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,94882COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,28m Clavament vertical de pilons prefabricats de formigó armat,
de 25 cm de diàmetre, amb guaspa normal, en terreny de
graves

E3EE1212 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,76474/R 19,470000,142A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,76474 2,76474
Maquinària:

3,61745/R 50,950000,071C3E61000 =xMartinet de caiguda lliure i efecte simpleh

Subtotal... 3,61745 3,61745
Materials:

50,8300050,830001,000B3EE1210 =xPiló prefabricat de formigó armat, de 25 cm de diàmetre amb
guaspa normal

m

Subtotal... 50,83000 50,83000

0,069122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 57,28131

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,28131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,03ut Pericó de pas per a tapa registrable, de 52x52 cm i 50 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada interiorment. Mesurat sobre
plànols de projecte i totalment acabada la unitat. 

ED353652 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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79,22000/R 23,300003,400A0122000 =xOficial 1a paletah

35,04600/R 19,470001,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 114,26600 114,26600
Materials:

0,000910,910000,001B0111000 =xAiguam3

0,33056103,300000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

9,879430,1900051,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

7,7800482,328450,0945D060M0B1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

14,05884102,995130,1365D070A4D1 =xMorter 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, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 32,04978 32,04978
Altres:

% 1,71399114,266001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,71399 1,71399

COST DIRECTE 148,02977

0,00%DESPESES INDIRECTES

148,02977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,86ut Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, de pas lliure de 52x52 cm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. Inclòs
subministrament i col·locació. Mesurat sobre plànols de
projecte i totalment acabada la unitat. 

EDDZADD4 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,55300/R 23,300000,410A0122000 =xOficial 1a paletah

7,98270/R 19,470000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,53570 17,53570
Materials:

0,7578622,290000,034B0704200 =xMorter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granelt

92,3000092,300001,000BDDZADD0 =xBastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

u

Subtotal... 93,05786 93,05786
Altres:

% 0,2630417,536001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26304 0,26304



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 110,85660

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,85660COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,00ut Torreta de suministre d'aigua a definir per la direcció d'obra.
Inclòs subministrament, col·locació i obra de connexió amb
la canonada d'aigua. Mesurat sobre plànols de projecte i
totalment acabada la unitat. 

EG2JXX01 Rend.: 1,000P- 21

 €116,90ud Hidrant sota nivell de terra amb pericó, per a xarxa hidrant,
segons UNE 23407, DN 100 amb cos de fosa dúctil, racord
de sortida d'alumini de 100 mm, inclòs subministrament i
col·locació. Mesurat sobre plànols de projecte i totalment
acabada la unitat. 

EM2136X1 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,96800/R 14,960000,800A0121000 =xOficial 1ah

15,57600/R 19,470000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,54400 27,54400
Materials:

85,5900085,590001,000BM2136X1 =xHidrant soterrat amb pericó 100 mm.u

3,750001,500002,500BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 89,34000 89,34000
Altres:

% 0,01753116,866670,02%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01753 0,01753

COST DIRECTE 116,90153

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,90153COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €220,00ut MÒDEM per a xarxa telefònica commutada, fabricat per ZIV,
model 4 UMM T 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 A o similar. 
Mòdem de xarxa de telefonia bàsica, amb font d'alimentació
AC/DC multirrango integrada, i regleta de connexió de 3
pines. Aquest model presenta les següents característiques
fonamentals: Disposa d'un rellotge intern per a autorreseteo
diari integrat en el disseny. Port de connexió RS232 Disposa
d'una mecànica segellada per a evitar manipulació dels
connectors. Disposa d'una font d'alimentació aïllada
multirrang (80-260 VAC, 100-365 VCC) integrada en l'equip,
de fàcil connexió a regleta de pines, evitant-se la instal·lació
d'una font d'alimentació externa. Disposa d'aïllament en el
seu port de connexió, i de descargadors en la línia
telefònica, amb la finalitat d'evitar danys per sobretensions
en l'equip i en els dispositius connectats a aquest. 
Totalment col·locat en obra.
Recomanacions complertes: 
- ITU-T V.34 (millorat), V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22 
- Bell 212A i 103/113 
- ITU-T V.29, V.42, V.42bis 
- ITU-T V.21 & V.23 (versió internacional) 
- Correcció d'errors: MNP5, V42 
- Compressió de dades MNP5, V42bis, MNP10 

EP7EXX01 Rend.: 1,000P- 23

 €77,22m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta
envernissada

EQ11U010 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,31750/R 15,450000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,69950/R 13,990000,050A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 3,01700 3,01700
Materials:

74,1600074,160001,000BQ11U010 =xBanc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta
envernissada

m

Subtotal... 74,16000 74,16000

0,045261,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,22225

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,22225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,98m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30
m3 de volum aparent amb retroexcavadora de 8 a 10 t i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

G2111131 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,78800 7,78800
Maquinària:

12,07500/R 50,000000,2415C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 12,07500 12,07500
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0,116821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,97982

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,97982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,73m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

G2143301 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

8,86600/R 20,150000,440A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,65400 16,65400
Maquinària:

3,64760/R 16,580000,220C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,17955/R 71,050000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

Subtotal... 8,82715 8,82715

0,249811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,73096

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,73096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,51m3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
o contenidor

G2144301 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,47600/R 23,690000,400A0125000 =xOficial 1a soldadorh

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

14,50800/R 20,150000,720A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 31,77200 31,77200
Maquinària:

5,96880/R 16,580000,360C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

5,17955/R 71,050000,0729C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

3,11200/R 7,780000,400C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 14,26035 14,26035

0,476581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 46,50893

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,50893COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,94ut Transport i col·locació de blocs de formigó
HM-30/B/20/I+Qb, per a la formació de molls, inclosa la
col·locació per mitjans terrestres i/o marítims, xorrejat amb
sorra de capa superior filada intermitja i moviments intermigs
per necessitats d'aplec, mesurat sobre plànols de projecte i
totalment acabada la unitat.

G2245008 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51440/R 12,620000,120A014000 =xPeóh

1,79520/R 14,960000,120A0121000 =xOficial 1ah

13,63200/R 68,160000,200A012S000 =xSubmarinistah

Subtotal... 16,94160 16,94160
Maquinària:

12,00000/R 150,000000,080C150GB06 =xGrua autopropulsada de 200 th

Subtotal... 12,00000 12,00000

COST DIRECTE 28,94160

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,94160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper
extravial i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

G2412015 Rend.: 1,589P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,64013/R 92,470000,011C1507M00 =xDúmper extravial, de 32 t de càrrega útilh

Subtotal... 0,64013 0,64013

COST DIRECTE 0,64013

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,64013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,80m3 Dragatge des de terra de fons marí, fins a 5 m de fondària,
en zona de terreny compacte, amb excavadora de cullera
prensora de 1100 l i càrrega de material sobre camió o
contenidor

G2H32321 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,80081/R 173,490000,0392C13124CD =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb
cullera prensora de 1100 l

h

Subtotal... 6,80081 6,80081

COST DIRECTE 6,80081

0,00%DESPESES INDIRECTES



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,80081COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,09m3 Replanat amb material granular provinent d'excavació del
port, inclòs càrrega del material, col·locació, estesa,
assentaments per mitjans terrestres i qualsevol altra
operació per a acabar la unitat, mesurada sobre plànols de
projecte.

G3J5XX10 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27647/R 19,470000,0142A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,27647 0,27647
Maquinària:

0,81000/R 60,000000,0135C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh

Subtotal... 0,81000 0,81000

COST DIRECTE 1,08647

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,08647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,35m3 Formació de banqueta amb escullera de pes major o igual a
200 kg, provinent de pedrera, inclòs subministrament, el
cànon de pedrera, classificació i càrrega del material,
col·locació per mitjans terrestres i/o marítims, reperfilat de
talús i qualsevol altra operació per a acabar la unitat,
mesurada sobre plànols de projecte.

G3J5XX11 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55502/R 14,960000,0371A0121000 =xOficial 1ah

2,52874/R 68,160000,0371A012S000 =xSubmarinistah

Subtotal... 3,08376 3,08376
Maquinària:

3,72929/R 50,260000,0742C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

9,88000/R 38,000000,260C1501U01 =xCamió per a transport de 12th

Subtotal... 13,60929 13,60929
Materials:

10,6600016,400000,650B0441600 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de 100 a 300 kg
de pes

m3

Subtotal... 10,66000 10,66000

COST DIRECTE 27,35305

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,35305COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,23m3 Formació de perfil amb pedraplé, amb material provinent de
pedrera, inclòs subministrament, el cànon de pedrera,
classificació i càrrega del material, col·locació concertada
per mitjans terrestres i/o marítims, reperfilat de talús i
qualsevol altra operació per a acabar la unitat, mesurada
sobre plànols de projecte.

G3J5XX13 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21393/R 14,960000,0143A0121000 =xOficial 1ah

0,97469/R 68,160000,0143A012S000 =xSubmarinistah

Subtotal... 1,18862 1,18862
Maquinària:

4,44000/R 60,000000,074C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh

7,60000/R 38,000000,200C1501U01 =xCamió per a transport de 12th

Subtotal... 12,04000 12,04000
Materials:

13,0000013,000001,000B0442600 =xPedraplé.m3

Subtotal... 13,00000 13,00000

COST DIRECTE 26,22862

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,22862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,17m2 Enrasament de banqueta d'escullera amb graves de 15 cm
de gruix, per a la col·locació dels blocs, inclòs material
d'aportació, abocament, estesa i anivellament, mesurat
sobre plànols de projecte i totalment acabada la unitat.

G3J7XX02 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49600/R 14,960000,100A0121000 =xOficial 1ah

20,44800/R 68,160000,300A012S000 =xSubmarinistah

Subtotal... 21,94400 21,94400
Maquinària:

1,95000/R 60,000000,0325C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh

Subtotal... 1,95000 1,95000
Materials:

3,2780014,900000,220B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drenst

Subtotal... 3,27800 3,27800

COST DIRECTE 27,17200

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,17200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €96,98m3 Formigó submergit per a murs de molls HM-30/F/20/I+Qb,
de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

G46212J4 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74000/R 14,960000,250A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 3,74000 3,74000
Maquinària:

14,10750/R 156,750000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 14,10750 14,10750
Materials:

78,9990077,450001,020B064E32A =xFormigó HM-30/F/20/I+Qb de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+Qb

m3

Subtotal... 78,99900 78,99900

0,130903,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,97740

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,97740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,80m3 Formigonat en massa HM-30/B/20/I+Qb, de biga de
coronació del moll, incloent materials, encofrats, mà d'obra, i
mitjans auxiliars de fabricació, mesurat sobre plànols de
projecte i totalment acabada la unitat.

G467XX02 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49600/R 14,960000,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh

1,39900/R 13,990000,100A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 2,89500 2,89500
Maquinària:

1,90500/R 150,000000,0127C150GB06 =xGrua autopropulsada de 200 th

Subtotal... 1,90500 1,90500
Materials:

75,0000075,000001,000B0641040 =xFormigó HM-30/B/20/I+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

m3

4,0000040,000000,100B0DFXX02 =xEncofrat normalm2

Subtotal... 79,00000 79,00000

COST DIRECTE 83,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

83,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €312,52ut Pericó prefabricat de dimensions 30x30x50 cm de ferro de
fosa en encepat, inclòs subministrament, transport i
col·locació o qualsevol altre operació per acabar totalment la
unitat.

G4Q2XX05 Rend.: 1,000P- 37

 €5.859,87ut Transport, muntatge i retirada de càbria flotant, inclosa
qualsevol altre operació per acabar totalment la unitat.

G4Q2XX06 Rend.: 1,000P- 38

 €647,70m2 Pantalà flotant prefabricat d'alumini, paviment de fusta
tropical i flotadors de poliestirè expandit i formigó polimèric,
de 2,5 m d'amplària i 12 m de llargària amb connectors i
ancorat amb 2 blocs de formigó d'1,5 t i cadenes d'acer
galvanitzat de 20 mm de D, cada 6 m

G4Q336C6 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,59040/R 14,960000,240A0121000 =xOficial 1ah

9,34560/R 19,470000,480A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,93600 12,93600
Maquinària:

2,28280/R 57,070000,040C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

2,65400/R 66,350000,040C4141000 =xBarcassa de transport de 8 t de desplaçamenth

Subtotal... 4,93680 4,93680
Materials:

554,56000554,560001,000B4Q336C0 =xPantalà flotant prefabricat d'alumini, paviment de fusta
tropical i flotadors de poliestirè expandit i formigó polimèric,
de 2,5 m d'amplària i 12 m de llargària

m2

36,28905272,850000,133B4QZ3B00 =xBloc de formigó de pes 1,5 tu

29,4459722,090001,333B4QZ7100 =xCadena d'acer galvanitzat segons norma DIN 764-1 i DIN
764-2 de 20 mm de diàmetre

m

9,1394134,230000,267B4QZA200 =xGrilló recte de 3/4´´u

Subtotal... 629,43443 629,43443

0,388083,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 647,69531

0,00%DESPESES INDIRECTES

647,69531COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €738,32m2 Pantalà flotant prefabricat d'alumini, paviment de fusta
tropical i flotadors de poliestirè expandit i formigó polimèric,
de 2,5 m d'amplària i 12 m de llargària amb connectors i
ancorat amb 4 blocs de formigó d'1,5 t, 2 blocs de formigó
de 0,5 t suspesos i cadenes d'acer galvanitzat de 20 mm de
D, cada 6 m

G4Q336CM Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48800/R 14,960000,300A0121000 =xOficial 1ah

11,68200/R 19,470000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,17000 16,17000
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Maquinària:

2,28280/R 57,070000,040C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

2,65400/R 66,350000,040C4141000 =xBarcassa de transport de 8 t de desplaçamenth

Subtotal... 4,93680 4,93680
Materials:

554,56000554,560001,000B4Q336C0 =xPantalà flotant prefabricat d'alumini, paviment de fusta
tropical i flotadors de poliestirè expandit i formigó polimèric,
de 2,5 m d'amplària i 12 m de llargària

m2

20,16014151,580000,133B4QZ3A00 =xBloc de formigó de pes 0,5 tu

72,85095272,850000,267B4QZ3B00 =xBloc de formigó de pes 1,5 tu

50,0780322,090002,267B4QZ7100 =xCadena d'acer galvanitzat segons norma DIN 764-1 i DIN
764-2 de 20 mm de diàmetre

m

9,1394134,230000,267B4QZA200 =xGrilló recte de 3/4´´u

9,9350737,210000,267B4QZB200 =xGrilló en lira de 3/4´´u

Subtotal... 716,72360 716,72360

0,485103,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 738,31550

0,00%DESPESES INDIRECTES

738,31550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.743,91u Passarel·la d'accés a pantalà, prefabricada amb estructura
d'alumini i paviment de fusta tropical de 6 m de llargària i 1,1
m d'amplària, amb barana d'alumini de 100 cm d'alçària,
col·locada

G4QP1622 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,36000/R 14,960003,500A0121000 =xOficial 1ah

136,29000/R 19,470007,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 188,65000 188,65000
Maquinària:

199,74500/R 57,070003,500C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 199,74500 199,74500
Materials:

3.349,860003.349,860001,000B4QP1622 =xPassarel·la d'accés a pantalà, prefabricada, amb estructura
d'alumini i paviment de fusta tropical de 6 m de llargària i 1,1
m d'amplària, amb barana d'alumini de 100 cm d'alçària

u

Subtotal... 3.349,86000 3.349,86000

5,659503,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3.743,91450

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.743,91450COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,90m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats
de formigó, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM

G921R01J Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,77880 0,77880
Maquinària:

1,16817/R 50,790000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

0,16570/R 33,140000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

0,59430/R 39,620000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath

Subtotal... 1,92817 1,92817
Materials:

0,045500,910000,050B0111000 =xAiguam3

21,1370018,380001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigóm3

Subtotal... 21,18250 21,18250

0,011681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,90115

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,90115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,88m3 Base de sòl-ciment SC20 elaborada a l'obra, amb ciment
CEM III/B 32,5 N, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM

G935E425 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22440/R 14,960000,015A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,55760/R 19,470000,080A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,78200 1,78200
Maquinària:

0,90960/R 56,850000,016C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,06628/R 33,140000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

0,59430/R 39,620000,015C1709G00 =xEstenedora de granulath

Subtotal... 1,57018 1,57018
Materials:

0,022750,910000,025B0111000 =xAiguam3

36,4762034,739241,050D9381E4K =xConglomerat de sòl-ciment SC20 sense additius, amb
ciment CEM III/B 32,5 N, elaborat a l'obra en planta de 60
m3/h

m3

Subtotal... 36,49895 36,49895

0,026731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,87786

0,00%DESPESES INDIRECTES
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39,87786COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,18m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/B/20/I+F de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I+F, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb
regle vibratori, ratllat mecànico-manual

G9GA6U75 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13928/R 14,960000,143A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,56680/R 19,470000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,70608 10,70608
Maquinària:

20,84775/R 156,750000,133C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,65170/R 4,900000,133C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 21,49945 21,49945
Materials:

75,8100072,200001,050B064E35B =xFormigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I+F

m3

Subtotal... 75,81000 75,81000

0,160591,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,17612

0,00%DESPESES INDIRECTES

108,17612COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,06t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat
granític, estesa i compactada

G9H11751 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23936/R 14,960000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,40184/R 19,470000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,64120 1,64120
Maquinària:

0,56850/R 56,850000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,35984/R 44,980000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,50090/R 50,090000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,42924 1,42924
Materials:

52,9600052,960001,000B9H11751 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

t

Subtotal... 52,96000 52,96000
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0,024621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,05506

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,05506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,48m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0G9J13Q00 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14960/R 14,960000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

0,19470/R 19,470000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,34430 0,34430
Maquinària:

0,02243/R 22,430000,001C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

0,10302/R 34,340000,003C170E000 =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,12545 0,12545
Materials:

0,010000,010001,000B0552410 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0m2

Subtotal... 0,01000 0,01000
Altres:

% 0,000050,333330,02A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00005 0,00005

COST DIRECTE 0,47980

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,47980COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,13m2 Capa esmorteïdora d'aglomerat sintètic per a paviment
multicapa a base de resines sintètiques amb partícules de
cautxú i pintura acrílica, d'aplicació manual, amb una dotació
de 3 kg/m2

G9PA11C6 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,99200/R 14,960000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,27200/R 20,680000,400A013N000 =xAjudant obra públicah

Subtotal... 11,26400 11,26400
Materials:

2,856005,440000,525B89ZR000 =xPintura acrílicakg

12,836254,890002,625B9PAA1C0 =xAglomerat sintètic per a paviment multicapa a base de
resines sintètiques i partícules de cautxú

kg

Subtotal... 15,69225 15,69225
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0,168961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,12521

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,12521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,50m2 Pantalla de geotèxtil i morts per a barreres de fins per
contenir la terbolesa durant la construcció de l'obra..

GAMB3001 Rend.: 1,000P- 48

 €18.000,00ut Barrera flotant d'hidrocarburs retràctil segons Pla
Emergències per Contaminació Accidental d'Aigües Marines
de Catalunya (CAMCAT)

GAMB3002 Rend.: 1,000P- 49

 €150,00u Analítica per al seguiment de la qualitat de les aigües en
Medi Marí

GAMB4001 Rend.: 1,000P- 50

 €2.000,00mes Tècnic titulat superior qualificat per a les actuacions
relacionades amb la vigilància i Seguiment Ambiental

GAMB4002 Rend.: 1,000P- 51

 €201,96m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter

GB151AAE Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,99000/R 23,300000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

9,46800/R 23,670000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,15200/R 20,760000,200A013F000 =xAjudant manyàh

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,50400 24,50400
Materials:

0,3423034,230000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

176,50000176,500001,000BB151AA0 =xBarana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 176,84230 176,84230

0,612602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 201,95890

0,00%DESPESES INDIRECTES

201,95890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €254,91m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada
a l'obra amb morter

GB151AEE Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

6,99000/R 23,300000,300A0122000 =xOficial 1a paletah

9,46800/R 23,670000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

4,15200/R 20,760000,200A013F000 =xAjudant manyàh

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,50400 24,50400
Materials:

0,3423034,230000,010B0710180 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

229,45000229,450001,000BB151AE0 =xBarana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària

m

Subtotal... 229,79230 229,79230

0,612602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 254,90890

0,00%DESPESES INDIRECTES

254,90890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,25m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat

GBA1U311 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07480/R 14,960000,005A0121000 =xOficial 1ah

0,08060/R 20,150000,004A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15540 0,15540
Maquinària:

0,03739/R 37,390000,001C1B0UV10 =xMàquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticah

0,03398/R 33,980000,001C1B0UV20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,07137 0,07137
Materials:

1,800006,000000,300BBA12000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg

0,223203,720000,060BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,02320 2,02320

0,002331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,25230

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,25230COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €177,11m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i
fixada al paviment

GBA6U130 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,48000/R 14,960000,500A0121000 =xOficial 1ah

10,07500/R 20,150000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,55500 17,55500
Maquinària:

4,19500/R 8,390000,500CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 4,19500 4,19500
Materials:

155,01000155,010001,000BBMAU130 =xBanda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 3 cm de gruix i 60 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i
fixacions al paviment

m

Subtotal... 155,01000 155,01000

0,351102,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 177,11110

0,00%DESPESES INDIRECTES

177,11110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,75u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11121 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,62650/R 15,450000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,37830/R 13,990000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,00480 5,00480
Maquinària:

6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:

70,2400070,240001,000BBM11202 =xPlaca triangular, de 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

u

Subtotal... 70,24000 70,24000

0,075071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,74587

0,00%DESPESES INDIRECTES

81,74587COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €234,19u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 55x145 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB21941 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,93203/R 15,450000,2545A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,56046/R 13,990000,2545A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,49249 7,49249
Maquinària:

9,62010/R 37,800000,2545C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 9,62010 9,62010
Materials:

216,97000216,970001,000BBM1BGL2 =xPlaca d'orientació o situació, de 55x145 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 216,97000 216,97000

0,112391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 234,19498

0,00%DESPESES INDIRECTES

234,19498COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €303,15m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
d'acer galvanitzat, fixat al suport

GBB42210 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,98400/R 14,960000,400A0121000 =xOficial 1ah

64,25100/R 19,470003,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 70,23500 70,23500
Materials:

231,86000231,860001,000BBM35500 =xCartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

m2

Subtotal... 231,86000 231,86000

1,053531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 303,14853

0,00%DESPESES INDIRECTES

303,14853COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,57u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

GBBZA003 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,74000/R 14,960000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 8,60750 8,60750
Maquinària:

3,05305/R 46,970000,065C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,05305 3,05305
Materials:

69,9000069,900001,000BBMZ5611 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

u

38,8800038,880001,000BBMZZ126 =xPp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini

u

Subtotal... 108,78000 108,78000

0,129111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,56966

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,56966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,99u Fita captafars 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a dues
cares, fixat al paviment mitjançant resina

GBC1U021 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:

1,5930015,930000,100B090U010 =xResina per a fixar sobre pavimentkg

13,4200013,420001,000BBMZU021 =xFita captafaros 'ull de gat' tipus TB-10, reflectant a dues
cares

u

Subtotal... 15,01300 15,01300

0,029211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,98921

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,98921COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €354,78u Balisament delineador d'illeta tipus barril, de 120 cm,
reflectant d'alta intensitat, en dos colors, de material plàstic,
fixat al paviment

GBC1U180 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30000/R 23,300001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

19,47000/R 19,470001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,77000 42,77000
Materials:

311,37000311,370001,000BBC2U180 =xBalisament delineador d'illeta tipus barril, de 120 cm,
reflectant d'alta intensitat, en dos color, de material plàstic

u

Subtotal... 311,37000 311,37000
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0,641551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 354,78155

0,00%DESPESES INDIRECTES

354,78155COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,30u Plafó direccional per a balisament de corbes, reflectant d'alta
intensitat, en colors blanc/blau, de 80X40 cm, fixat a pals
mecànicament

GBC1U200 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,25421/R 19,470001,143A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,25421 22,25421
Materials:

67,7100067,710001,000BBM1U660 =xPlafó direccional per a balisament de corbes, reflectant d'alta
intensitat,en colors blanc/blau, de 80X40 cm

u

Subtotal... 67,71000 67,71000

0,333811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 90,29802

0,00%DESPESES INDIRECTES

90,29802COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,07u Boia de senyalització marina de 600 mm d'alçària, lligada a
una fondària < 5 m

GBD135A0 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,04000/R 68,160000,250A012S000 =xSubmarinistah

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,90750 21,90750
Maquinària:

5,48750/R 21,950000,250C4121110 =xForaborda de 4 m d'eslora amb motor foraborda d'11 kWh

Subtotal... 5,48750 5,48750
Materials:

59,0000059,000001,000BBD11A00 =xBoia de senyalització marina de 600 mm d'alçàriau

21,645003,330006,500BBD12110 =xCadena galvanitzada de 6 mm de diàmetre amb grillons
giratoris

m

14,7000014,700001,000BDAZ1110 =xLlast en forma cúbica de formigó en massa per a llastrat
d'emissaris submarins de 0,125 m3

u

Subtotal... 95,34500 95,34500

0,328611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 123,06861

0,00%DESPESES INDIRECTES

123,06861COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,66m Defensa de pantalà de fusta, tractada en autoclau especial
per a exteriors, ancorada a llosa mitjançant perns expansius.
Inclós perforació. Mesurat sobre plànols de projecte i
totalment acabada la unitat.

GBD32301 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,49600/R 14,960000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,94700/R 19,470000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,44300 3,44300
Materials:

3,000003,000001,000B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

6,200006,200001,000BBD32310 =xDefensa de pantalà de fusta de pi roig tractada en autoclau
d'escairada 12x25 cm amb arestes bisellades

m

Subtotal... 9,20000 9,20000
Altres:

% 0,017223,444000,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01722 0,01722

COST DIRECTE 12,66022

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,66022COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €910,63ut Pou de registre de 120 cm de diàmetre, de 2 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resit. caràct. a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons. Inclòs
subministrament i col·locació. Mesurat sobre plànols de
projecte i totalment acabada la unitat.

GDD1U104 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

87,3451787,345171,000FDB37460 =xSolera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de
15 de gruix i de planta 1,2x1,2 m

u

613,41100204,062213,006FDD1A529 =xParet per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m

77,6959077,695901,000FDDZ3154 =xBastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70
cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

u

132,1760013,2176010,000FDDZ51D9 =xGraó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

u

Subtotal... 910,62807 910,62807

COST DIRECTE 910,62807

0,00%DESPESES INDIRECTES

910,62807COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €255,28m Canonada d'impulsió de fosa dúctil de 60 mm de diàmetre
nominal interior, PN-10 atm, de 2 m de longitud total, amb
peça colze 1/4 PN-16 atm, inclòs subministrament,
col·locació, connexions, passamurs i segellat. Mesurat sobre
plànols de projecte i totalment acabada la unitat. 

GF32A785 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

61,80000/R 15,450004,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

55,96000/R 13,990004,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 117,76000 117,76000
Materials:

96,1600048,080002,000BF32A780 =xCanonada d'impulsió de fosa dúctil de 60 mm de diàmetre
nominal, PN-10 atm.

m

36,0600036,060001,000BFB195X0 =xColzeu

Subtotal... 132,22000 132,22000
Altres:

% 5,29920117,760004,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 5,29920 5,29920

COST DIRECTE 255,27920

0,00%DESPESES INDIRECTES

255,27920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,05m Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, inclosa pp de peçes i accessoris, connectat a
pressió i col.locat en pantalans. Inclòs subministrament i
col·locació. Mesurat sobre plànols de projecte i totalment
acabada la unitat. 

GFB19425 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,39900/R 15,450000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,07780/R 13,990000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,47680 6,47680
Materials:

2,448002,400001,020BFB19420 =xTub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131,
soldat

m

2,025001,500001,350BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 4,47300 4,47300
Altres:

% 0,097156,476671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09715 0,09715

COST DIRECTE 11,04695

0,00%DESPESES INDIRECTES
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11,04695COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,14m Tub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, inclosa pp de peçes i accessoris, connectat a
pressió i col.locat al fons de la rasa. Inclòs subministrament i
col·locació. Mesurat sobre plànols de projecte i totalment
acabada la unitat. 

GFB19455 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48050/R 15,450000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,05710/R 13,990000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,53760 8,53760
Materials:

2,448002,400001,020BFB19450 =xTub de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131,
connectat a pressió

m

2,025001,500001,350BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 4,47300 4,47300
Altres:

% 0,128068,537331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,12806 0,12806

COST DIRECTE 13,13866

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,13866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,62m Tub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma
UNE 53131, inclosa pp de peçes i accessoris, connectat a
pressió i col.locat al fons de la rasa o canaleta de serveis.
Inclòs subministrament i col·locació. Mesurat sobre plànols
de projecte i totalment acabada la unitat. 

GFB1C455 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48050/R 15,450000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,05710/R 13,990000,290A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,53760 8,53760
Materials:

4,926604,830001,020BFB1C450 =xTub de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53131,
connectat a pressió

m

2,025001,500001,350BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 6,95160 6,95160
Altres:

% 0,128068,537331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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Subtotal... 0,12806 0,12806

COST DIRECTE 15,61726

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,61726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,91m Tub de PVC llis, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, 10
bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat i col·locat al pantalà mitjançant anclatges. Inclòs
part proporcional dels anclatges i tub PVC de 110 mm per al
pas de serveis en les juntes dels pantalans.. Mesurat sobre
plànols de projecte i totalment acabada la unitat. 

GFB1C465 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09000/R 15,450000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,79800/R 13,990000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,88800 5,88800
Materials:

4,508404,420001,020BFB1C420 =xTub de PVC llis, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131, soldat

m

1,434007,170000,200BFB1E450 =xTub de PVC llis, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131, connectat a pressió

m

2,025001,500001,350BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 7,96740 7,96740
Altres:

% 0,058885,888001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05888 0,05888

COST DIRECTE 13,91428

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,91428COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,90m Tub de PVC llis, de 110 mm de diàmetre nominal exterior,
10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53131,
connectat i col·locat al pantalà mitjançant anclatges. Inclòs
part proporcional dels anclatges i tub PVC de 140 mm per al
pas de serveis en les juntes dels pantalans. Mesurat sobre
plànols de projecte i totalment acabada la unitat. 

GFB1E455 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,09000/R 15,450000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,79800/R 13,990000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,88800 5,88800
Materials:

7,313407,170001,020BFB1E450 =xTub de PVC llis, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar
de pressió nominal segons UNE 53131, connectat a pressió

m
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1,612008,060000,200BFB1E451 =xtub de PVC llis de 140 mm, per a foramció de juntes en

pantalans
m

2,025001,500001,350BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu

Subtotal... 10,95040 10,95040
Altres:

% 0,058885,888001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,05888 0,05888

COST DIRECTE 16,89728

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,89728COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €860,00ut Armari per a equips de mesura tipus 1 i 2. Armari de mesura
de poliéster marca URIARTE model ART-77 o similar,
segons les normativa de la companyia elèctrica Endesa, de
dimensions 750x750x300 mm, per a un o dos
comptadors-registradors model 5CTE i mòdem ( principal i
redundant o solament principal si és Tipus 2), amb 10 borns
precintables i seccionables de corrent i tensió, incloent
alvèols per a la verificació dels equips. El preu inclou el
cablejat, proves de funcionament dels equips i proves de
comunicació entre el mòdem i els comptadors.
Totalment col·locat en obra.

GG11XX01 Rend.: 1,000P- 72

 €2,38m Tub corrugat de 40 mm de doble capa. Per a canalització
soterrada. Inclòs subministrament i col·locació. Mesurat
sobre plànols de projecte i totalment acabada la unitat. 

GG22XX01 Rend.: 1,000P- 73

 €3,00m Tub corrugat de 50 mm de doble capa. Per a canalització
soterrada. Inclòs subministrament i col·locació. Mesurat
sobre plànols de projecte i totalment acabada la unitat. 

GG22XX02 Rend.: 1,000P- 74

 €3,50m Tub corrugat de 63 mm de doble capa. Per a canalització
soterrada. Inclòs subministrament i col·locació. Mesurat
sobre plànols de projecte i totalment acabada la unitat. 

GG22XX03 Rend.: 1,000P- 75

 €4,63m Tub corrugat de 75 mm de doble capa. Per a canalització
soterrada. Inclòs subministrament i col·locació. Mesurat
sobre plànols de projecte i totalment acabada la unitat. 

GG22XX04 Rend.: 1,000P- 76

 €7,00m Tub corrugat de 110 mm de doble capa. Per a canalització
soterrada. Inclòs subministrament i col·locació. Mesurat
sobre plànols de projecte i totalment acabada la unitat. 

GG22XX05 Rend.: 1,000P- 77

 €0,93m Cable unipolar de secció 6 mm2 tipus EPR, aïllament 0,6/1
Kv. Fabricant Pirelli o similar.

GG31XX01 Rend.: 1,000P- 78
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 €1,85m Cable unipolar de secció 16 mm2 tipus EPR, aïllament 0,6/1
Kv. Fabricant Pirelli o similar.

GG31XX03 Rend.: 1,000P- 79

 €2,71m Cable unipolar de secció 25 mm2 tipus EPR, aïllament 0,6/1
Kv. Fabricant Pirelli o similar.

GG31XX04 Rend.: 1,000P- 80

 €2,80m Cable unipolar de secció 50 mm2 tipus EPR, aïllament 0,6/1
Kv. Fabricant Pirelli o similar.

GG31XX06 Rend.: 1,000P- 81

 €7,64m Cable unipolar de secció 70 mm2 tipus EPR, aïllament 0,6/1
Kv. Fabricant Pirelli o similar.

GG31XX07 Rend.: 1,000P- 82

 €12,44m Cable unipolar de secció 120 mm2 tipus EPR, aïllament
0,6/1 Kv. Fabricant Pirelli o similar.

GG31XX09 Rend.: 1,000P- 83

 €15,35m Cable unipolar de secció 150 mm2 tipus EPR, aïllament
0,6/1 Kv. Fabricant Pirelli o similar.

GG31XX10 Rend.: 1,000P- 84

 €19,21m Cable unipolar de secció 180 mm2 tipus EPR, aïllament
0,6/1 Kv. Fabricant Pirelli o similar.

GG31XX11 Rend.: 1,000P- 85

 €19,00m Cable de M.T. unipolar de secció 240 mm2 d'alumini, amb
pantalla de Cu (50%), amb armadura de Al. Tensió
d'aïllament 18/30 Kv. Tipus EPR o HEPR, ignifugat.
Fabricant Pirelli o similar.

GG31XXVI Rend.: 1,000P- 86

 €13.987,00ut Edifici prefabricat superfície de formigó de construcció
monobloc ORMAZABAL tipus PFU-5 o similar, de
dimensions exteriors 6080mm (llarg) x 2380mm(fons) x
2780mm(altura vista).

GG41XX01 Rend.: 1,000P- 87

 €4.978,00ut Cel·les de línia ORMAZABAL del tipus CML-36L2 o similar,
cort i aïllament íntegre en SF6 , interruptor rotatiu III amb
connexió-seccionament-posada a terra. Sistema modular de
Vn=25KV, In=400A/20CA segons N/FECSA. Amb
comandament manual. Inclou 3 captadors capacitius i 3
borns M400TB-xx. Cel·les nº 1 .

GG41XX02 Rend.: 1,000P- 88

 €20.339,00ut Cel·les de protecció general amb interruptor automàtic
ORMAZABAL CMP-V-36L2 o similar, aïllament íntegre en
SF6 , seccionador trifàsic amb
connexió-seccionament-posada a terra. Interruptor trifàsic de
cort en buit, Vn=25KV, In=400A/20CA segons N/FECSA.
Amb comandament manual. Inclou relé ekor RPG (
3x50-51/50N-51N ), 3TU 300/1A, cl.5P20, 3 captadors
capacitius i 3 borns M400TB-xx. Cel·les nº 2 .

GG41XX03 Rend.: 1,000P- 89
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 €8.680,00ut Cel·la de mesura ORMAZABAL CMM-36L2 o similar,
aïllament 36KV , sistema modular de Vn=25KV, In=400A
segons N/FECSA. Inclou 3TT 27.500/ 3:110/3 de 25VA en
cl.0.5, 3TU x-2x/5A de 10VA en cl.0.5S i pont d'interconnexió
a cel·la nº 4 de 3(1x150) mm2 Cu de 18/30 Kv. Cel·la nº 3 .

GG41XX04 Rend.: 1,000P- 90

 €7.650,00ut Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral , de 630KVA
de potència: tensió primari 25 KV, tensió secundari 420 V,
grup de connexió Dyn11, amb termòmetre de 2 contactes.
Marca COTRADIS o similar.

GG41XX05 Rend.: 1,000P- 91

 €7.500,00ut Muntatge Centre ORMAZABAL o similar, incloent: muntatge
cel·les, conexionat de borns a cel·les, xarxa de terres
exterior (neutres trafos i xarxa de servei), enllumenat centre,
ponts d'interconnexió M.T. entre sortides cel·la ruptor a trafo
de potència amb cable de 1x150 mm2 AL de 18/30 KV,
cartutxos fusibles, certificat de passada i contacte,
accessoris (banqueta, rètols, guants, plaques, extintor) i
descàrrega de tot el material. 

GG41XX07 Rend.: 1,000P- 92

 €4.242,00ut Entrada / Sortida 1: CGM-CML-36.
Mòdul metàl·lic de cort i aïllament íntegre en gas, preparat
per a una eventual immersió, fabricat per ORMAZABAL o
similar, amb les següents característiques: 
· Un = 36 KV 
· In = 400 A 
· Icc = 20 CA / 50 CA 
· Dimensions: 420 mm / 850 mm / 1800 mm 
· Comandament: manual tipus B

 S'inclouen el muntatge i connexió. 

GG42XX01 Rend.: 1,000P- 93
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 €770,00ut Comptador electrònic multifunció combinat d'energia activa i
reactiva fabricat per ZIV, model 5CTE-I1B-215402UB o
similar. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
- Classe de Precisió: 0,5 S (UNE-EN 60.687) per a l'energia
activa i 1 (UNE EN 61.268)per a la reactiva. - Funcions de
Mesura: Bidireccional d'Activa i Reactiva en els 4 quadrants 
- Funcions de mesura addicionals: Factor de potència,
freqüència de la xarxa en un rang de +/- 5 % de la
freqüència nominal, 3 mesures de tensió (una per fase)
dintre del rang de 70 a 120 % d'Un, 3 mesures d'intensitat
(una per cada fase) dintre d'un rang de 0 a 200 % de In.
- Manera de connexió: 4 fils 
- Tensió auxiliar: 110-125 Vcc (+/-20 %) 
- Entrades d'intensitat: valor nominal In = 5 A. 
- Entrades de tensió: 3x 110:3, 110 V . 
- Entrades digitals (lliures de potencial): 4 ED´s mitjançant
convertidors de contacte basats en optoacopladors. 110-125
Vcc/ca (+/-20 %) 
- Sortides auxiliars (lliures de potencial): Mitjançant relés
d'estat sòlid (optoMOS). Sortida: seleccionable per nivell o
per impulsos d'amplària 80 ms. Nombre de sortides: 8
contactes auxiliars configurables, més 1 contacte d'alarma
d'equip. 
- LED´s de calibratge (u per a activa i altre per a reactiva), 4
LED´s d'indicació de l'adreça de l'energia acumulada, un
LED de disponibilitat d'equip i un led que destella quan es
completa una unitat de mesura d'energia. 
- Enllaços de comunicacions: Port òptic frontal: Segons UNE
EN 61.107, protocol CEI-1107 . Port per a comunicacions
remotes RS-485, amb protocol CEI-870-5-102 (REE) 
- Registre de successos 100 esdeveniments amb capacitat
de camuflament. Base de dades FIFO 
- Autodiagnòstic 
- Mètode de mesura per al càlcul d'energies: Digital, amb
mostreig simultani dels senyals d'I i V (48 mostres per cicle).
Les unitats de mesura d'energia activa i reactiva obtenen el
valor de l'energia activa /reactiva trifàsica trobant el producte
de les potències actives/ reactives per fase i el període
d'integració. Aquest últim es fixa en 90 ms. -Evolupant:
Muntatge sortint: Per a instal·lació en paret o en panell, en
caixa de material termoplàstic, amb doble aïllament. 
-Display alfanumèric: De cristall líquid amb 80 caràcters (4
files de 20 caràcters per fila) amb indicació de modalitat de
contracte, de tarifa, calibratge, programació i adreça de
l'energia activa. Visualització de 7 enters i una xifra decimal
o 6 enters i fins a 4 decimals. Presentació i seqüència de
pantalla segons els requeriments del Grup Endesa.
- Totalment col·locat en obra.

Funcions:
- Maximetre
- Registrador
- Tarifador

GG51XX01 Rend.: 1,000P- 94

 €1.030,00ut TORRETES QMC BLANQUES GW68713W O SIMILAR,
MUNTADES I CABLEJADES CONTENINT 6 PRESES 2P+T
16A/IP67, 6 MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 2/16/30,
KIT D'IL·LUMINACIÓ QMC 16/63, CLAU DE SEGURETAT I
PLACA DE FIXACIÓ

GG63XX01 Rend.: 1,000P- 95
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 €1.040,00ut TORRETES QMC BLANQUES GW68713W O SIMILAR,
MUNTADES I CABLEJADES CONTENINT 4 PRESES 2P+T
16A/IP67, 2 PRESES 2P+T 32A/IP67, 4
MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 2/16/30, 2
MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 2/32/30, KIT
D'IL·LUMINACIÓ QMC 16/63, CLAU DE SEGURETAT I
PLACA DE FIXACIÓ.

GG63XX02 Rend.: 1,000P- 96

 €1.044,00ut TORRETES QMC BLANQUES GW68713W O SIMILAR,
MUNTADES I CABLEJADES CONTENINT 2 PRESES 2P+T
16A/IP67, 4 PRESES 2P+T 32A/IP67, 2
MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 2/16/30, 4
MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 2/32/30, KIT
D'IL·LUMINACIÓ QMC 16/63, CLAU DE SEGURETAT I
PLACA DE FIXACIÓ. Fabricant GEWISS.

GG63XX03 Rend.: 1,000P- 97

 €1.150,00ut TORRETES QMC BLANQUES GW68713W O SIMILAR,
MUNTADES I CABLEJADES CONTENINT 2 PRESES 2P+T
16A/IP67, 2 PRESES 2P+T 32A/IP67, 2 PRESES 3P+T
32A/IP67, 2 MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 2/16/30, 2
MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 2/32/30, 2
MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 4/32/30, KIT
D'IL·LUMINACIÓ QMC 16/63, CLAU DE SEGURETAT I
PLACA DE FIXACIÓ

GG63XX04 Rend.: 1,000P- 98

 €1.400,00ut TORRETES QMC BLANQUES GW68707W O SIMILAR,
MUNTADES I CABLEJADES CONTENINT 2 PRESES 2P+T
16A/IP67, 2 PRESES 2P+T 32A/IP67, 2 PRESES 3P+T
63A/IP67, 2 MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 2/16/30, 2
MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 2/32/30, 2
MAGNETOTÉRMIC-DIFERENCIALS 4/32/30, KIT
D'IL·LUMINACIÓ QMC 16/63, CLAU DE SEGURETAT I
PLACA DE FIXACIÓ

GG63XX05 Rend.: 1,000P- 99
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 €8.296,09ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà A2 de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31106 INS400 3P
1
31940 VIGICOMPACT MH NS250N TM250D 4P3R
1
31941 VIGICOMPACT MH NS400N TM400D 4P3R
1
03030 PLACA SOP G NS-INS400 HORIZ. FIJO MANE
1
03231 TAPA G/P INS400 HORIZONTAL FIJO ROTATI
1
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
3
03033 PLACA SOP G NS250 VIGI HORIZ FIJO MANE
2
03238 TAPA G/P NS250 VIGI HORIZON. FIJO MANE
2
03803 TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM
2
08106 COFRET G IP30, 18 MÓDULOS, H=930MM
1
08136 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 18 MÓD H=93 1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3 1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600  1
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1

GGELX001 Rend.: 1,000P- 100



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 115Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.764,75ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà I de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31106 INS320  3P                                                                 1
18479 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 80A´´
1
18570 VIGI C120 ´´AC´´ 4P 300MA 125A
2
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 100A´´
1
03030 PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE
2
03231 TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI
1 
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
2
03230 TAPA G/P NS250 HORIZONTAL FIJO MANETA
1
03001 CARRIL MODULAR G APARAMENTA MULTI 9
1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03803 TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM
2
08106 COFRET G IP30, 18 MÓDULOS, H=930MM
1
08136 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 18 MÓD H=93 1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3 1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600
1
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1 
31640 NS160N TM160D 3P3R
1

GGELX002 Rend.: 1,000P- 101
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 €1.771,71ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà A1 de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31102 INS250 200A 3P
1
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 100A´´
1
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 80A´´
1
18570 VIGI C120 ´´AC´´ 4P 300MA 125A                             2
03030 PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE
1
03231 TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI
1
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
1
03001 CARRIL MODULAR G APARAMENTA MULTI 9       1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03804 TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM
1
08104 COFRET G IP30, 12 MÓDULOS, H=630MM
1
08134 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 12 MÓD H=63 1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3 1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600
1
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1

GGELX003 Rend.: 1,000P- 102
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 €32.204,04ut Quadre general de BT de mesures i alimentació per el nou
CT de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar, incloses
les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
48015 APARATO BASE NW 1000 A H1 3P AP. FIJO
1
47285 U. C. MICROLOGIC 5.0 A PARA APARATO FI
1
48133 TOMA POST DE CANTO SUP. NW08/16 3P
1
48130 TOMA ANTERIOR SUP. NW 08/16 3P FIJO
1
48212 MOTORREDUCTOR 200/240 V CA NW FIJO
1
47353 XF 200/250 VCA/VCC PARA APARATO FIJO
1
47363 MX 200/250 VCA/VCC PARA APARATO FIJO
1
32693 NS400N STR23 SE 3P3R
4
31411 NS250SX 4P SR
3
31440 B.RELÉS TM250D 4P3R (NS250NHL)
3
33230 NS630 N STR23 SE 3P3R
1
33598 TOMA ANTERIOR SUPERIOR 630/1000A 3P FI
1
33599 TOMA ANTERIOR INFERIOR 630/1000A 3P FI
1
18810 NG125L ´´C´´ 4P 10A
1
03500 PLACA SOP P MASTERPACT NW
1
03711 TAPA P MASTERPACT NW FIJO
1
03804 TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM
1
03805 TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM
1
04694 SOPORTE P PROLONGACIÓN POLOS NW ENTR.1
2
04861 COMPARTIMENTACIÓN P LLEGADA ANT. NW08-
1
04926 COMPARTIM. P CONEX JDB NS-NT-NW PROF.4
1
04662 SOPORTE P JDB 5Y10MM VOLADIZO
2
03451 PLACA SOP P NS630 HORIZ. FIJO MANETA 3
4
03651 TAPA P NS630 HORIZONTAL MANETA 3 POLOS
4
04453 CONEXIÓN P NS630 HOZ. FIJO MANETA 3POL
4
32564 JUEGO CUBREBORNES LARGOS 3P NS400/630
4

GGELX004 Rend.: 1,000P- 103



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 118Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
03420 PLACA SOP P 3 NS-INS250 VERT FIJO MANE
1
03243 TAPA G/P 3 NS250 VERTICAL
1
03802 TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS, ALTO=100MM
3
04404 POLYPACT 4P + CONEXIÓN NS250 FIJO MANE
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
1
03480 PLACA SOP P NS1000 HORIZ. FIJO MAN-ROT
1
03687 TAPA P NS1000 HORIZ FIJO MANETA-ROTATI
1
04483 CONEXIÓN P TRASLADADA NS1000 HORIZ. 3P
1
04473 CONEXIÓN P NS1000 HORIZONTAL FIJO 3POL
1
04842 COMPARTIM. P CONEX JDB NS1600 HORIZ FI
1
03401 CARRIL MODULAR P APARAMENTA MULTI 9
1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03803 TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM
5
03801 TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM
1
08603 ARMADURA P ANCHO=300, PROF.=600, ALTO=
1
08513 PUERTA PLENA P IP30, ANCHO=300MM
1
08733 FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=300MM
1
08633 TECHO P IP30 ANCHO=300MM, PROFUND.=600
1
08607 ARMADURA P ANCHO=650+150, PROF.=600 H=
1
08506 MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO6
2
08538 PUERTA TRANSPARENTE P IP30 A800+PANTAL
1
08738 FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=800MM
1
08638 TECHO P IP30 ANCHO=800MM, PROFUND.=600
1
08606 ARMADURA P ANCHO=650, PROF.=600, ALTO=
1
08536 PUERTA TRANSPARENTE P IP30, ANCHO=650M
1
08736 FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=650MM
1
08636 TECHO P IP30 ANCHO=650MM, PROFUND.=600
1
08760 2 PAREDES LATERALES P IP30, PROFUND.=6
1
04504 PERFIL LINERGY(JDB VERTICAL) 1000A 1,6
4
04651 SOPORTE P LINERGY VERTICAL PASILLO LAT
3
04767 20 TORNILLOS LINERGY M8 PARA BARRAS
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1
08794 4 SOPORTES P FIJACIÓN CABLES PROF.=400
1
08796 4 SOPORTES P FIJA. CABLES PROF.=200 P6
1
08773 4 SOPORTES P FIJACIÓN CABLES ANCHO=300
1
04922 COMPARTIM. P JDB VERT. LATERAL, 5LÁMIN
2
03402 CARRIL MODULAR P REGULABLE PROFUNDIDAD
1

 €561,53ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per
l'interior CT de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació inteior,
totalment muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
28901 INTERPACT INS40 4P                                    1
24350 ´´C60N ´´´´C´´´´ 3P 16A´´                                    3
24337 C60N 2P 2D 16A CURVA C                                    2
13811 COFRET PRAGMA F 1 FILA 48 PASOS
1
13851 PUERTA TRANSPARENTE PRAGMA F 1 FILA    1
14883 PEINE TRIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID    1

GGELX005 Rend.: 1,000P- 104
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 €1.782,55ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà B de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31102 INS250 250A 3P
1
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 125A´´
1
18480 VIGICOMPACT MH NS160N TM160D 4P3R
1
18570 VIGI C120 ´´AC´´ 4P 300MA 125A
1
03030 PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE
1
03231 TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI
1
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
1
03001 CARRIL MODULAR G APARAMENTA MULTI 9
1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03804 TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM
1
08104 COFRET G IP30, 12 MÓDULOS, H=630MM
1
08134 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 12 MÓD H=63 1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3 1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600  1
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1

GGELX006 Rend.: 1,000P- 105



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.359,75ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà C de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31102 INS320 320A 3P
1
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 100A´´
1
18480 VIGICOMPACT MH NS160N TM160D 4P3R
2
18570 VIGI C120 ´´AC´´ 4P 300MA 125A                             1
03030 PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE
1
03231 TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI
1
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
1
03001 CARRIL MODULAR G APARAMENTA MULTI 9
1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03804 TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM
1
08104 COFRET G IP30, 12 MÓDULOS, H=630MM           1
08134 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 12 MÓD H=63 1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3 1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600
1
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1

GGELX007 Rend.: 1,000P- 106
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.582,34ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà J de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31106 INS250  3P                                                          1
24369 C60N 4P 4D 63A CURVA C
1
26645 BLOQUE VIGI C60/63 4P 300MA                          1
30630 NS250N TM250D 3P3R                                          1
03030 PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE
2
03231 TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI
1
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
1
03001 CARRIL MODULAR G APARAMENTA MULTI 9
1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03230 TAPA G/P NS250 HORIZONTAL FIJO MANETA
1
29323 2 CACHE BORNES LARGOS 3P (NS100 A NS25
1
03803 TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM
2
08106 COFRET G IP30, 18 MÓDULOS, H=930MM          1
08136 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 18 MÓD H=93
1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3
1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600
1
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1

GGELX008 Rend.: 1,000P- 107
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.820,12ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà H de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31102 INS250 200A 3P
1
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 100A´´
1
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 125A´´
1
18570 VIGI C120 ´´AC´´ 4P 300MA 125A
2
03030 PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE
1
03231 TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI
1
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
1
03001 CARRIL MODULAR G APARAMENTA MULTI 9
1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03804 TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM
1
08104 COFRET G IP30, 12 MÓDULOS, H=630MM
1
08134 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 12 MÓD H=63
1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3
1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600
1   
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1

GGELX009 Rend.: 1,000P- 108
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.177,52ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà C de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31102 INS125 125A 3P
1
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 80A´´
1
18480 ´´C60H ´´´´C´´´´ 4P 40A´´
1
18570 VIGI C120 ´´AC´´ 4P 300MA 125A
1
18570 VIGI C60 ´´AC´´ 4P 300MA 40A
1
03030 PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE
1
03231 TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI
1
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
1
03001 CARRIL MODULAR G APARAMENTA MULTI 9
1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03804 TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM
1
08104 COFRET G IP30, 12 MÓDULOS, H=630MM
1
08134 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 12 MÓD H=63 1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3 1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600  1
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1

GGELX010 Rend.: 1,000P- 109
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.217,95ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà D de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31106 INS250 3P
1
18479 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 80A´´
2
18570 VIGI C120 ´´AC´´ 4P 300MA 125A
3
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 100A´´
1
03030 PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE
2
03231 TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI
1
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
2
03230 TAPA G/P NS250 HORIZONTAL FIJO MANETA
1
03001 CARRIL MODULAR G APARAMENTA MULTI 9
1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03803 TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM
2
08106 COFRET G IP30, 18 MÓDULOS, H=930MM
1
08136 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 18 MÓD H=93 1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3 1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600
1
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1
31640 NS160N TM160D 3P3R                                             1

GGELX011 Rend.: 1,000P- 110
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.135,87ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà F de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31102 INS80 80A 3P
1
18480 ´´C120H ´´´´C´´´´ 4P 80A´´
1
18570 VIGI C120 ´´AC´´ 4P 300MA 125A
1
03030 PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE
1
03231 TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTAT
1
04033 POLYBLOC 250A 3 POLOS 9 SALIDAS POR FA
1
29324 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25
1
03001 CARRIL MODULAR G APARAMENTA MULTI 9
1
03204 TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M
1
03804 TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM
1
08104 COFRET G IP30, 12 MÓDULOS, H=630MM
1
08134 PUERTA TRANSPARENTE G IP30 12 MÓD H=63 1
04201 BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3 1
04214 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM
1
04215 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM
1
08867 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600
1
03220 OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M
1

GGELX012 Rend.: 1,000P- 111



Pressupost condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13.426,25ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per al
pantalà G de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o similar,
incloses les proteccions dels circuits, elements de contadors
d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació, totalment
muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
31332 INS500 3P                                                                 1
32734 VIGICOMPACT MB NS400N STR23 SE 4P 4R
2
03501 PLACA SOP P NS3200-INS2500 VERTICAL FI
1
03713 TAPA P INTERPACT INS800-1600, 3 POLOS
1
03804 TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM
2
31301 PLETINAS DE CANTO PARA INS800/1600 E I
1
33644 PLETINAS COMPLEMENTARIAS CABLES NT 3P 1
04662 SOPORTE P JDB 5Y10MM VOLADIZO
2
04926 COMPARTIM. P CONEX JDB NS-NT-NW PROF.4 1
03452 PLACA SOP P NS-INS630 HZ. FIJO MANETA
2
03652 TAPA P NS630 HORIZONTAL MANETA 4 POLOS 2
04454 CONEXIÓN P NS630 HOZ. FIJO MANETA 4POL
2
32565 JUEGO CUBREBORNES LARGOS 4P NS400/630 2
03803 TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM
4
08407 ARMADURA P ANCHO=650+150, PROF.=400 H= 1
08506 MARCO PIVOTANTE P SOPORTE TAPAS ANCHO6
1
08538 PUERTA TRANSPARENTE P IP30 A800+PANTAL 1
08738 FONDO ATORNILLADO P IP30, ANCHO=800MM
1
08438 TECHO P IP30 ANCHO=800MM, PROFUND.=400 1
08750 2 PAREDES LATERALES P IP30, PROFUND.=4
1
04504 PERFIL LINERGY(JDB VERTICAL) 1000A 1,6
4
04651 SOPORTE P LINERGY VERTICAL PASILLO LAT
3

GGELX013 Rend.: 1,000P- 112
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €761,01ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per a
l'enllumenat línea 8-9 de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o
similar, incloses les proteccions dels circuits, elements de
contadors d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació,
totalment muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
13811 COFRET PRAGMA F 1 FILA 48 PASOS
1
13851 PUERTA TRANSPARENTE PRAGMA F 1 FILA       1
28900 INTERPACT INS40 3P                                       1
24363 C60N ´´C´´ 4P 16A
2
26531 BLOQUE VIGI C60/25 4P 30MA                       2

GGELX014 Rend.: 1,000P- 113

 €329,12ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per a
l'enllumenat línea 10 de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o
similar, incloses les proteccions dels circuits, elements de
contadors d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació,
totalment muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
13642 MINI PRAGMA SUP.24MOD.PUERTA TRANSP.
1
28900 INTERPACT INS40 3P                                          1
24363 C60N ´´C´´ 4P 16A
1
26531 BLOQUE VIGI C60/25 4P 30MA                          1

GGELX015 Rend.: 1,000P- 114

 €336,02ut Subquadre general de BT de mesures i alimentació per a
l'enllumenat línea 11 de la casa SCHNEIDER ELECTRIC o
similar, incloses les proteccions dels circuits, elements de
contadors d'energia i tots els accessoris, amb instal·lació,
totalment muntat i conexionat per al CT.

Compost per:
ref; descripció;
quantitat;
13642 MINI PRAGMA SUP.24MOD.PUERTA TRANSP.
1
28900 INTERPACT INS40 3P                                             1
25013 C60H ´´C´´ 4P 16A
1
26531 BLOQUE VIGI C60/25 4P 30MA                             1

GGELX016 Rend.: 1,000P- 115

 €545,00ut lluminàries SPICA AP3 100 W 1 braç. Fabricant IEP o
similar.

GHN1XX01 Rend.: 1,000P- 116

 €374,00ut Suports CL1. Fabricant IEP o similar.GHN1XX02 Rend.: 1,000P- 117
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €38,95ut Làmpades 100 W (9500 lum). Fabricant PHILIPS o similar.GHN1XX03 Rend.: 1,000P- 118

 €377,00u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 400 W, de
preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al
suport

GHN22L81 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,63064/R 24,080000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah

9,97395/R 20,650000,483A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 21,60459 21,60459
Materials:

355,07000355,070001,000BHN22L80 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 400 W, de
preu alt, tancada, amb allotjament per a equip

u

Subtotal... 355,07000 355,07000

0,324071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 376,99866

0,00%DESPESES INDIRECTES

376,99866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,20ut Lluminàries, ´´Philips´´ fluorescents o similar, estancs, per
làmpara TL-D de 2x 36 W. Que consta de:
- Carcassa en polièster reforçat amb fibra de vidre
- Difusor acrílic
- Grau de protecció IP-66
- Fixació difusor sense clips
- Ancoratge per fixació al sostre

GHN2XX01 Rend.: 1,000P- 120

 €35,30ut Lluminàries, ´´ Daisalux´´, model Sèrie Nova o similar,
estancs, que consta de:
- ´´Led´´ de senyalització de càrrega
- Làmpara de 6 W.
-  Autonomia de 1 h.

GHN2XX02 Rend.: 1,000P- 121

 €9,89ut Tomes de corrent bipolar (2P+T), de la següent
característiques :
- Material de baquelita
- Intensitat nominal de 16 A.
- Tensió nominal de 230 V
- Contactes de argent de alt poder de ruptura
- Muntatge de superfície
- Caixa de mecanismes, en material plàstic, amb cons de
entrada i sortida, i tapes protectores
- Grau de protecció IP54
- Normes UNE 20315
- Model Simó 44 o similar

GHN2XX03 Rend.: 1,000P- 122
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,20ut Interruptor , per a encens de l'il·luminació general del C.T. ,
de 16 A ,model Simon 44 o similar.

GHN2XX04 Rend.: 1,000P- 123

 €106,00ut Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 80
mm, de 10 bar de PN, de PVC. Inclòs subministrament i
col·locació. Mesurat sobre plànols de projecte i totalment
acabada la unitat. 

GN12B3X1 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,36000/R 15,450000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

11,19200/R 13,990000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,55200 23,55200
Materials:

2,024409,640000,210BMY25000 =xPart proporcional d'elements especials per a vàlvules de
control i alarma

u

80,0700080,070001,000BN12B320 =xVàlvula d'esfera manual amb brides, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de PN, de PVC, preu alt

u

Subtotal... 82,09440 82,09440
Altres:

% 0,3532823,552001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,35328 0,35328

COST DIRECTE 105,99968

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,99968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,00ut Vàlvula d'esfera manual amb brides, de diàmetre nominal 40
mm, de 10 bar de PN, de PVC. Inclòs subministrament i
col·locació. Mesurat sobre plànols de projecte i totalment
acabada la unitat. 

GN32B3X1 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,36000/R 15,450000,800A012M000 =xOficial 1a muntadorh

11,19200/R 13,990000,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,55200 23,55200
Materials:

2,024409,640000,210BMY25000 =xPart proporcional d'elements especials per a vàlvules de
control i alarma

u

24,0700024,070001,000BN32B320 =xVàlvula d'esfera manual amb brides, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de PN, de PVC, preu alt

u

Subtotal... 26,09440 26,09440
Altres:

% 0,3532823,552001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,35328 0,35328
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131Data: 13/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 49,99968

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,99968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.676,24ut Estació de bombeig de tipus estacionaria composta per 1
bomba submergible tipus flygt cp 3045.180 amb corba
53-252-00-4264, o similar, amb un motor de 0.8 Kw de
potència en l'eix per a un cabal de 3l/s a una altura
manomètrica de 6 m, proveïda amb 10 m de cable elètric
especial sumergible, sòcol de fundició ancorat a la base del
pou, tubs guia d'acer galvanitzat i cadena d'elevació de 4
mm en acer inoxidable, completament instal·lada i provada.

GNN2U280 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

257,76080/R 14,9600017,230A0121000 =xOficial 1ah

297,89100/R 19,4700015,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 555,65180 555,65180
Maquinària:

18,37000/R 36,740000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 18,37000 18,37000
Materials:

1.813,830001.813,830001,000BNN2U010 =xEstació de bombeig de tipus estacionaria composta per 1
bomba submergible tipus flygt cp 3045.180 amb corba
53-252-00-4264, o similar, amb un motor de 0.8 Kw de
potència en l'eix per a un cabal de 3l/s a una altura
manomètrica de 6 m.

u

80,8900080,890001,000BNNZU010 =xSòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióu

199,1600099,580002,000BNNZU060 =xRegulador de nivell per comandament de posada en marxa i
parada de la bomba

u

Subtotal... 2.093,88000 2.093,88000
Altres:

% 8,33478555,652001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 8,33478 8,33478

COST DIRECTE 2.676,23658

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.676,23658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €118,62u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa
pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

GQ213112 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,98400/R 14,960000,400A0121000 =xOficial 1ah

14,60250/R 19,470000,750A0140000 =xManobreh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 20,58650 20,58650
Maquinària:

2,71500/R 3,620000,750C2001000 =xMartell trencador manualh

Subtotal... 2,71500 2,71500
Materials:

88,7900088,790001,000BQ213110 =xPaperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa
pintada de gruix 1 mm, amb base perforada, vora de forma
arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

u

6,2162278,487650,0792D060M0B2 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 95,00622 95,00622

0,308801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 118,61652

0,00%DESPESES INDIRECTES

118,61652COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,50u Paperera de residus de polipropilè amb rodes insertades, la
tapa pot retirar-se completament per a buidar el contingut.
Dimensions de 533x512x852 mm. Totalment col·locada a
l'obra. 

GQ22XX01 Rend.: 1,000P- 128

 €68,26u Norai de fosa de 10 a 20 kg de pes roscat a perns
d'ancoratge

GQQ11102 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,98400/R 14,960000,400A0121000 =xOficial 1ah

7,78800/R 19,470000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,77200 13,77200
Materials:

54,2800054,280001,000BQQ11110 =xNorai de fosa de 10 a 20 kg de pes, per a amarratgeu

Subtotal... 54,28000 54,28000

0,206581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,25858

0,00%DESPESES INDIRECTES

68,25858COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,14m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada
trinxadora de 4,4 kW (6 CV) de potència i amb una amplària
de treball de 0,6 a 1 m, per a una alçària de brossa fins a 40
cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues
passades de màquina, sense recollir la brossa

GR11A222 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,07167/R 23,890000,003A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,07167 0,07167
Maquinària:

0,06300/R 21,000000,003CR118836 =xDesbrossadora autopropulsada trinxadora, de 4,4 kW (6 CV)
de potència, amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m

h

Subtotal... 0,06300 0,06300

0,001081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,13575

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,13575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €339,64u Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 35 a 40
cm, en contenidor de més de 80 l

GR44623F Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

339,64000339,640001,000BR44623F =xOlea europaea de perímetre de 35 a 40 cm, en contenidor
de més de 80 l

u

Subtotal... 339,64000 339,64000

COST DIRECTE 339,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

339,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €382,99u Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 600 a 650
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 125 cm i profunditat
mínima 150 cm segons fórmules NTJ

GR47262K Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

382,99000382,990001,000BR47262K =xPinus halepensis d'alçària de 600 a 650 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 125 cm i profunditat mínima 150 cm
segons fórmules NTJ

u

Subtotal... 382,99000 382,99000

COST DIRECTE 382,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

382,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,88u Visita prèvia a una reparació d'una teulada o coberta per a
fer la previsió de l'accés, i dels materials per a la reparació

L1A51010 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30000/R 23,300001,000A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 23,30000 23,30000
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,582502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,88250

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,88250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,48m2 Localització de les teules en mal estat en una coberta amb
filtracions

L1A52000 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46600/R 23,300000,020A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,46600 0,46600

0,011652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,47765

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,47765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15.000,00pa Partida Alçada a Justificar desmuntatge i muntatge far
vermell

PAJT10VI Rend.: 1,000P- 135

 €10.000,00pa Partida Alçada a Justificar per prospecció arqueològica
subaquàtica en superfícies objecte de dragat, previament a
l'inici de les Obres.

PAMB4001 Rend.: 1,000P- 136

 €9.000,00pa Partida Alçada a Justificar per seguiment de l'avifauna
present al PEIN.

PAMB4002 Rend.: 1,000P- 137

 €1.500,00pa Partida Alçada a Justificar per caracterització del material
dragat segons procediments i directrius establerts per
CEDEX

PAMB4003 Rend.: 1,000P- 138

 €5.000,00pa Partida Alçada a Justificar per pannells Informatius, segons
indicacions de la dirrecció de l'obra.

PAMB5001 Rend.: 1,000P- 139

 €74.965,21pa Partida Alçada a Justificar d'Estudi de Seguretat i Salut.PPALSYS0 Rend.: 1,000P- 140

 €1.900,00mes Coordinador de Seguretat i Salut a temps parcial amb un
mínim d'una visita setmanal

PPALSYS1 Rend.: 1,000P- 141
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1. Introducció 
En el present annex es recull la descripció del procés constructiu considerat per a l’execució de 

les diferents actuacions incloses al present Projecte constructiu. 

Aquest procés constructiu s’adapta tant a les diferents característiques físiques de l’entorn on 

s’ubicaran les obres (materials, topografia, etc.), com a la planificació temporal prevista, 

reflectida principalment en el fet de desenvolupar el projecte segons dues fases constructives 

que s’adaptin a l’evolució de l’explotació de la pròpia instal·lació, tot i respectant els 

requeriments mínims d’operativitat i funcionalitat que el port requerirà. 

Així, a continuació es descriuen cada una de les dues fases de desenvolupament del projecte, 

incloent a cada una d’elles les obres corresponents. 
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2. Activitats a realitzar 
Es preveu una duració total de les obres de 10.5 mesos. 

Les principals actuacions considerades per a la planificació de l’execució són les següents: 

 Atorgament de la concessió 

 Enginyeria de detall 

 Selecció de contractistes i adjudicació del contracte d'obra 

 Acta de replanteig 

 Mobilització de l’equip necessari 

 Demolicions 

 Dragat 

 Formació de l’esplanada portuària i contorn de la dàrsena 

 Construcció dels molls 

 Edificacions 

 Urbanització 

 Instal·lació pantalans i fíngers 

 Xarxa de serveis 

 Control de qualitat 

 Seguretat i salut 

 

La descripció de les principals actuacions descrites es detalla en els apartats següents. 
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2.1. Moviments de terres 
La principal actuació de moviment de terres prevista és el dragatge de la dàrsena per tal 

d’assolir els calats operatius necessaris que garanteixin el correcte funcionament de la 

instal·lació, material que s’utilitzarà per a la construcció de l’esplanada d’aparcament de 

vehicles així com l’esplanada on es situarà la capitania, l’edifici de serveis i el bar. 

El procediment que es seguirà serà el de dragar mitjançant una dragalina que avocarà el 

material sobre un dúmper, el qual el transportarà i dipositarà a l’esplanada on es situarà el 

pàrking, mentre que per a l’esplanada on es situarà la capitania i el bar serà la pròpia dragalina 

la que dipositarà el material. 

Prèviament a dipositar el material de dragat es retirarà, en cas que n’hi hagi, la primera capa 

de matèria orgànica i vegetació. 

Durant aquest procés s’anirà realitzant un control de les característiques dels sediments 

extrets per tal de comprovar la seva viabilitat per a les zones destinades del projecte. 

D’altra banda, aquesta fase també inclou la demolició de les construccions afectades, com són 

els edificis situats a la bocana del port, així com la demolició dels molls existents a l’actualitat. 

Aquesta actuació implicarà que el far situat a bavor en l’entrada al port (far vermell) també es 

veurà afectat, pel que s’haurà de reconstruir posteriorment. 

Figura 1: Obres afectades per enderrocament. 
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2.2. Formació de l’esplanada portuària i contorn de la dàrsena 
Quan s’hagi finalitzat el dragat de la dàrsena s’iniciarà el corresponent a la banqueta de 

cimentació dels molls, on es situarà l’escullera de 200 kg i l’enrasament de graves.  

Donat que sobre d’aquest realitzarem els blocs de formigó submergit, tan sols serà necessari 

enrasar amb graves en aquells punts on es col·loqui l’encofrat, com podem veure a la Figura 2. 

Figura 2: Enconfrats a dos i quatre cares. 

 
Font: Apunts classe Enginyeria Portuària i Offshore, UPC. 

 

A continuació es realitzaran els blocs de formigó submergit, sobre els que es situaran els blocs 

Bara 200 (Figura 4) i la biga cantil. És important que durant el procés de formigonat de cada 

mòdul dels blocs de formigó submergits no es realitzin parades, així com s’introdueixi la 

mànega uns 20 cm en la massa del formigó. Entre cada tongada, es netejarà la superfície de 

l’anterior donat que es freqüent que es dipositi una mescla de sals, ciment i altres elements 

que no fraguen, creant una inadequada junta que pot comprometre l’estabilitat estructural del 

moll. D’altra banda, sen cas d’interrompre’s el formigonat, si al reiniciar el procés no és 

possible introduir l’extrem de la mànega al formigó, es netejarà el formigó ja col·locat i es 

netejarà la superfície. 

Posteriorment a aquestes operacions, es realitzarà la col·locació del trasdós del moll 

mitjançant pedraplè i el reblert general amb material procedent del dragat segons s’indica en 

els plànols corresponents, resultant en la disposició de capes que s’observa a la Figura 5 (sense 

el relleno seleccionado i el paviment, els quals es construiran més tard). 
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Figura 3: Formigonat dels blocs de formigó submergit. 

 

Font: Apunts classe Enginyeria Portuària i Offshore, UPC. 

 

Figura 4: Vista general del bloc Bara. 

 

Font: GUER Ingeniería SL. 
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Figura 5: Capes del moll.

 

 
Font: Apunts classe Enginyeria Portuària i Offshore, UPC. 

 

 
Aquest procés de formació de l’esplanada portuària i contorn de la dàrsena inclou tant el moll 

sud, on hi ha la zona d’aparcament, la rampa de varada i dos pantalans com la nova esplanada 

on es situarà la capitania, el bar i els serveis. 
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2.3. Edificació 
Finalitzat el període d’assentament dels reblerts dels molls, s’iniciarà la construcció dels edificis 

així com el condicionament del panyol existent al port, el qual s’habilitarà i es reformarà per al 

seu ús. 

La construcció dels edificis es pot executar simultàniament, en funció de la disponibilitat dels 

equips de treball; no obstant això, es donarà prioritat a la construcció de la capitania, amb 

l’objectiu d’avançar l’entrada en servei del port. 
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Figura 6: Estat actual panyol.
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2.4. Pantalans i fíngers 
Finalitzades totes les actuacions anteriors, es procedirà a la col·locació dels pantalans i fíngers, 

els quals seran prefabricats. Un cop acabada la seva col·locació es procedirà a la instal·lació de 

les torretes i realització dels acabats dels pantalans. 

La tipologia escollida per al Port Natural de l'Estany Gras és el pantalà flotant ancorat al fons 

mitjançant morts, la unió dels quals es realitza en cadenes.  

Per tal de produir un mínim impacte ambiental en el procés constructiu, així com integrar al 

màxim les obres internes del Port a l'espai Natural, sobta per instal·lar pantalans prefabricats 

de fusta amb una base de perfils d'acer de l'empresa ITP (Figura 7). 

Figura 7: Pantalà prefabricat de fusta 

 

Font: ITP 
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2.5. Xarxes de serveis 
A continuació es procedirà a la instal·lació de les xarxes tècniques per a serveis del port. Per a 

la instal·lació d’aquestes xarxes s’aprofitaran les canaletes i rases habilitades prèviament en la 

construcció de les infraestructures del port. 

Aquesta fase també inclou la dotació dels serveis necessaris dels pantalans (aigua potable, 

conduccions elèctriques i xarxa antiincendi). 

 

2.6. Urbanització 
Un cop acabada l’execució dels molls i les obres d’infraestructura, començaran les obres 

d’urbanització de les esplanades així com els acabats de les obres. 

El mobiliari urbà comprendrà la col·locació dels bancs, papereres i llums. 

La senyalització constarà de tots els panells informatius necessaris que es distribuiran al llarg 

de l’espai ocupat per l’actuació i, d’un pal de senyals a l’edifici de Capitania, que es col·locarà 

un cop acabat l’edifici. 

També en aquesta fase es col·locaran les balises necessàries. 

Finalment, les obres d’urbanització també inclouran la realització del paviment. 
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2.7. Acabats 
Aquesta fase consisteix en al retirada de totes les instal·lacions constructives, així com del 

material i senyalització temporal. 

D’altra banda, es realitzarà la neteja del conjunt dels terrenys afectats pel procés constructiu. 

 

2.8. Control de qualitat 
Aquesta activitat s’estén durant tota la obra. 

 

2.9. Seguretat i salut 
Aquesta activitat, les mesures del qual són objecte en l’estudi de Seguretat i Salut, també 

s’estén durant tota la obra. 

 

 

 

 



Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Atorgament de la concessió 1 día mié 01/10/14 mié 01/10/14

2 Enginyeria de detall 60 días jue 02/10/14 mié 24/12/14

3 Selecció contractistes i adjudicació 
del contracte d'obra

0 días jue 02/10/14 jue 02/10/14

4 Acta de replanteig 1 día jue 02/10/14 jue 02/10/14

5 Inici d'obres 0 días vie 03/10/14 vie 03/10/14

6 Demolicions 12 días vie 03/10/14 lun 20/10/14

7 Edificis 7 días

8 Far vermell 2 días vie 03/10/14 lun 06/10/14

9 Molls 10 días mar 07/10/14 lun 20/10/14

10 Moviment de terres 90 días mar 21/10/14 lun 23/02/15

11 Dragat dàrsena 90 días mar 21/10/14 lun 23/02/15

12 Formació esplanada portuària i 
contorn de la dàrsena

67 días mar 24/02/15 mié 27/05/15

13 Banqueta cimentació moll 20 días mar 24/02/15 lun 23/03/15

14 Enrasament graves 4 días mar 24/03/15 vie 27/03/15

15 Construcció blocs formigó 
submergit

18 días lun 30/03/15 mié 22/04/15

16 Col·locació blocs Bara 10 días mar 07/04/15 lun 20/04/15

17 Col·locació biga cantil 10 días mar 14/04/15 lun 27/04/15

18 Trasdós 22 días mar 28/04/15 mié 27/05/15

19 Pedraplè 10 días mar 28/04/15 lun 11/05/15

20 Reblert general 12 días mar 12/05/15 mié 27/05/15

21 Col·locació far vermell 10 días lun 01/06/15 vie 12/06/15

22 Noves edificacions 45 días jue 28/05/15 mié 29/07/15

02/10

03/10

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
tri 2, 2014 tri 3, 2014 tri 4, 2014 tri 1, 2015 tri 2, 2015 tri 3, 2015 tri 4, 2015

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

Página 1

Proyecto: Pla d'Obra
Fecha: mié 18/06/14



Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

23 Capitania 45 días jue 28/05/15 mié 29/07/15

24 Bar 45 días jue 28/05/15 mié 29/07/15

25 Serveis 30 días jue 28/05/15 mié 08/07/15

26 Condicionament panyol 20 días jue 28/05/15 mié 24/06/15

27 Instal·lació pantalans i fíngers 12 días jue 28/05/15 vie 12/06/15

28 Xarxa de serveis 12 días jue 28/05/15 vie 12/06/15

29 Aigua potable 10 días jue 28/05/15 mié 10/06/15

30 Xarxa de sanejament 10 días jue 28/05/15 mié 10/06/15

31 Xarxa d'electricitat 12 días jue 28/05/15 vie 12/06/15

32 Xarxa de wifi 2 días jue 28/05/15 vie 29/05/15

33 Xarxa anti-incendis 4 días jue 28/05/15 mar 02/06/15

34 Urbanització 10 días jue 30/07/15 mié 12/08/15

35 Paviment moll sud 7 días jue 30/07/15 vie 07/08/15

36 Zahorra artificial 2 días jue 30/07/15 vie 31/07/15

37 Suelocemento 2 días lun 03/08/15 mar 04/08/15

38 Mescla bituminosa 3 días mié 05/08/15 vie 07/08/15

39 Paviment capitania 10 días jue 30/07/15 mié 12/08/15

40 Mobiliari urbà 10 días jue 30/07/15 mié 12/08/15

41 Enjardinament 6 días jue 30/07/15 jue 06/08/15

42 Senyalització i abalissament 3 días jue 30/07/15 lun 03/08/15

43 Abalisament 10 días lun 01/06/15 vie 12/06/15

44 Seguretat i Salut en l'execució de 
l'obra

45 Direcció d'Obra

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
tri 2, 2014 tri 3, 2014 tri 4, 2014 tri 1, 2015 tri 2, 2015 tri 3, 2015 tri 4, 2015

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
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Id Modo
de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

46 Final d'Obra 1 día vie 14/08/15 vie 14/08/15
may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

tri 2, 2014 tri 3, 2014 tri 4, 2014 tri 1, 2015 tri 2, 2015 tri 3, 2015 tri 4, 2015

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
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1. Introducció 
L'Estudi de Seguretat i Salut forma part del projecte "Condicionament i millora del Port Natural de 

l'Estany Gras". 

En ell es descriuen les mesures adoptades de prevenció de riscos laborals per a l'execució de les 

obres, de forma que s'intenten eliminar o, en cas de que no siguin possible, evitar els riscos inherents 

de tota obra. 

Les principals tasques de l'Estudi de Seguretat i Salut són: 

 Identificació dels perills i riscos, així com de la possibilitat de danys.  

 Eliminar i/o evitar riscos. 

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

 Combatre els riscos des del seu origen. 

 Adaptar el treball dels operaris mitjançant la concepció dels lloc de treball, l'elecció d'equips 

així com mètodes de treball i de producció. 

 Substituir les tasques perilloses per aquelles que no tinguin risc o poc risc. 

 Planificar la prevenció mitjançant la integració tècnica, organització del treball, condicions del 

treball, factors ambientals, relacions socials, etc. 

Per a la redacció de l'estudi de Seguretat i Salut, s'ha pres el model general que s'utilitza a l'empresa 

SENER Ingeniería y Sistemas S.A. i s'ha adaptat per al cas particular del Port Natural de l'Estany Gras. 
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2. Objecte 
En el Projecte de Seguretat i Salut es recullen les mesures preventives mínimes de seguretat i salut 

aplicables a la realització de les obres del Projecte "Condicionament i millora del Port Natural de 

l'Estany Gras", al terme municipal d'Ametlla de Mar (Baix Ebre).  

Aquest projecte es redacta 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. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

L'ordre de prioritats de les mesures de Seguretat i Salut, per ordre descendent són: 

 Mesures organitzadores 

 Prevenció riscos en l'origen 

 Proteccions col·lectives 

 Proteccions individuals 

  



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 17: Memòria Seguretat i Salut 

 

569 
 

3. Característiques de l'obra 
Les obres projectades corresponen al condicionament i millora de l'actual Port de l'Estany Gras. Les 

obres concebudes per a realitzar-ho són els molls i pantalans, la creació de l'esplanada portuària que 

inclou tant la ubicació dels principals edificis com de la zona d'aparcament, i la construcció d'una nova 

carretera d'accés. 

 Molls 

La tipologia de moll escollit per al Port Natural de l'Estany Gras és el moll de blocs executat in situ 

(formigó submergit). 

La construcció d'aquest tipus de moll es realitza, en gran part, sota de l'aigua mitjançant procediments 

de formigó submergit. És a dir, bombejant formigó ric en ciment amb l'extrem del tub situat en la 

massa de la zona a formigonar, de forma que al expandir-se, s'eviti al màxim el rentat del ciment i 

l'àrid fi 

 Pantalans 

La tipologia escollida per al Port Natural de l'Estany Gras és el pantalà flotant ancorat al fons 

mitjançant morts, la unió dels quals es realitza en cadenes. 

Per tal de produir un mínim impacte ambiental en el procés constructiu, així com integrar al màxim les 

obres internes del Port a l'espai Natural, sobta per instal·lar pantalans prefabricats de fusta amb una 

base de perfils d'acer. 

 Esplanada 

L'esplanada portuària del futur Port Natural de l'Estany Gras tindrà clarament dues zones 

diferenciades. D'una banda, el sector Est del Port, de 797 m2 de superfície on es situarà la capitania i el 

bar, i d'altra banda, el sector Oest que inclourà l'aparcament, amb capacitat d'estacionament de 69 

vehicles, i la rampa de varada, amb una superfície total de 3200 m2. 

 Carretera 

La carretera d'accés al port s'adaptarà a les necessitats futures i tindrà les següents característiques: 

- Tipus d'esplanada: 4224 

- Mescla bituminosa: AC16 surf S 

- lligant hidrocarbonat: B60/70 

- Àrids: resistents a la fragmentació i al desgast del trànsit. L'àrid fi ha de ser no plàstic i 

provenir de la trituració de roques de bona qualitat, amb un coeficient màxim de desgast 

menor o igual a 25 o 30. Pel que fa a la pols mineral ha de ser d'aportació o provenir de la 

trituració dels àrids. 
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4. Riscos 

4.1. Riscos generals professionals 

4.1.1. En obres marítimes 

 Enfonsament i bolcada d’embarcacions 

 Ruptura d’amarratges d’embarcacions 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes d’operaris al mar 

 Treballs de submarinisme 

 Caigudes d’elements suspesos 

 Sorolls 

 Electrocució 

 Cops amb objectes i eines 

 Cossos estranys als ulls 

 Arrossegament de persones per temporal 

 

4.1.2. En obres de terra 

 Circulació de camions 

 Esllavissada de material de la cullera, pala o camió 

 Caigudes de persones 

 Pols 

 Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions  

 Sorolls 

 Cremades 

 

4.2. Riscos en diferents unitats d'obra 

4.2.1. En encofrats i formigons 

 Riscos derivats del maneig d’encofrats 

 Riscos derivats del formigonat amb cubilot (cops, atrapades) 

 Caigudes d’alçada 

 Èczemes, causticitats per ciment i formigó 

 Propis de la instal·lació de fabricació de formigó 

 Projeccions de formigó durant l’abocament 
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 Atrapades 

 Sorolls, vibracions i cops 

 

4.2.2. Riscos durant la col·locació del formigó amb medis terrestres 

 Caigudes a l’aigua de persones 

 Riscos propis de bussos 

 

4.2.3. Riscos durant el dragatge amb mitjans terrestres 

 Circulació de camions 

 Esllavissada de material de la cullera, pala o camió 

 Caigudes de persones 

 Pols 

 Bolcades o falses maniobres de maquinària i camions  

 Sorolls 

 

4.2.4. Riscos elèctrics 

 Contacte amb línies elèctriques 

 A les marquesines i instal·lacions elèctriques de l’obra 

 

4.2.5. 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 al ulls (picat del cordó de soldadura) 

 

4.2.6. 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 
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4.2.7. Riscos d'incendis 

 A magatzems i oficines 

 Vehicles 

 Instal·lacions elèctriques 

 Encofrats o apilament de fusta 

 

4.3. Riscos de danys a tercers 
 Els que es deriven de la circulació de vehicles de transport per carreteres públiques 

 L’existència de banyistes, vaixells i curiosos a les proximitats de l’obra 
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5. Mesures preventives generals 
 A l’hora de l’afiliació, l’empresari ha d’assegurar-se 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 altra company. 

 Qualsevol intervenció que tingui un caràcter excepcional ha de ser executada per un 

expert, molt manejable i capaç de resistir esforços o moviments bruscos i dotada de 

material amb les corresponents balises. 

 En períodes de possibles borrasques o crescudes del nivell del mar, la vigilància s’ha 

de reforçar, i els mitjans d’auxili han de ser els adequats a la situació. 

 Tot aquest material, i qualsevol altre que pugui tenir una utilització semblant, ha 

d’estar sempre disposat per a una utilització immediata. 

 Ha d’existir un sistema sonor d’alarma. 

 Unes normes que especifiquin el comportament del personal durant l’execució dels 

treballs, que eviti les caigudes a l’aigua per part dels treballadors. 

 Convé impedir no només que el cos pugui bascular per damunt de la protecció, sinó 

també que pugui esmunyir-se per sota. Per això s’ha de posar tres fileres de cables 

metàl·lics, a mode de barana. 

 Les zones de circulació i de treball han d’estar lliures d’obstacles susceptibles de 

provocar caigudes. 

 En els mitjans flotants dotats de motors han de preveure’s solucions perquè les 

superfícies greixoses no constitueixin un risc de caiguda.  

 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 i entornpeus. 

 S'han d’encerclar els límits de les zones perilloses. En cas de que no sigui possible, la 

zona haurà es delimitarà mitjançant cartells, banderoles o qualsevol altre mitjà 

apropiat de senyalització. 

 Cadascun dels mitjans o cada conjunt de mitjans flotants han de tenir: 

- Ja sigui una canoa amb dos rems, a remolc o suspesa per serviroles i de 

manera que pugui llançar-se ràpidament a l’aigua. 

- Ja sigui un flotador (de poliestirè expandit; per exemple) disposat igualment 

de forma que es pugui llançar a l’aigua amb promptitud. 
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 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 de què la protecció col·lectiva del personal no es pugui garantir d’una manera 

satisfactòria, hauran de posar-se a disposició dels treballadors, que estan exposats al 

risc d’hidrocució, armilles o pitets salvavides. 

 Aquests elements han de ser personals, i s’han de conèixer i netejar abans de 

designar-los 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 de 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 suficientment amples perquè es puguin treure fàcilment en cas de 

caiguda a l’aigua i que tinguin sola antilliscant. 

 En les plataformes flotants no s’emmagatzemaran objectes a les vores per evitar 

ensopegades i possibles caigudes al mar. 
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6. Prevenció de riscos professionals 

6.1. Proteccions col·lectives 

6.1.1. Generals 

 S’ha de preveure un senyal d’alarma 

 S’hauran de disposar a 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: 

 Sàssoles o bombes, segons els casos 

 Destral (per tallar eventualment les amarres) 

 Bitxeros 

 Cordes amb cèrcols salvavides 

 Boies 

 Un mariner, que haurà de ser un socorrista experimentat i saber nedar 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). 

 

6.1.2. 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 cèrcols salvavides en llocs visibles i accessibles tan a terra com a les 

embarcacions. 

 

6.1.3. En plataforma 

 El personal que treballa en els artefactes flotants hauran d’utilitzar calçat antilliscant. 

 Es tindrà molt en compte l’estat del 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 en tots els talls de cèrcols salvavides suficients. 

 No es sobrepassarà el número de persones autoritzat a transportar a la barca. 
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 Durant la realització de les tasques hauran d’estar degudament ancorades per tal de 

garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar col·lisions amb altres 

embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada la zona per on no pot circular 

les altres embarcacions.  

 

6.1.4. En obres marítimes 

 Es delimitarà degudament la zona de treball. 

 Les maniobres d’aproximació a bol·lards i defenses es faran amb l’ajuda de cordes. 

 Quan l’estat del mar així ho aconselli, es suspendran els treballs, fonamentalment els 

que es realitzin a la vora del mar i amb l’embarcació auxiliar. 

 Durant la realització de les tasques hauran d’estar degudament ancorades per tal de 

garantir l’estabilitat d’aquestes. Així mateix, per tal d’evitar col·lisions amb altres 

embarcacions, haurà d’estar degudament senyalitzada la zona per on no pot circular 

les altres embarcacions.  

 

6.1.5. Protecció elèctrica 

 Conductors de protecció i pics, així com interruptors diferencials de 300 mA per a 

força i 30 mA per enllumenat. 

 

6.1.6. Protecció contra incendis 

 S’utilitzaran extintors homologats.  

 Als pontons, al quedar aïllats, es dotaran de 6 extintors. 

 Els equips contra incendis de les embarcacions estaran homologats per la Direcció 

General de la Marina Mercant. 

 En els treballs a terra es disposarà dels necessaris segons el tipus de treball. 

 

6.1.7. Soldadures 

 Vàlvules antirretrocés  

 

6.2. Proteccions individuals 

6.2.1. Protecció del cap 

 Cascos: Per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants. 
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 Ulleres contra impactes i antipols. 

 Mascareta antipols. 

 Pantalla contra projecció de partícules. 

 Filtres per a mascaretes. 

 Protectors auditius. 

 

6.2.2. 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 apilament a l’obra. 

 

6.2.3. Protecció de les extremitats superiors 

 Guants de goma quan es treballi amb el formigó 

 Guants de cuir i antitall per al maneig de materials i objectes 

 Guants de goma o neoprè 

 Equip de soldador 

 

6.2.4. Protecció de les extremitats inferiors 

 Calçat de seguretat 

 Calçat antilliscant quan s’utilitzin embarcacions 

 Botes d’aigua 

 

6.3. Mesures a adoptar en els diferents talls 

6.3.1. Enrasament submarí 

L’enrasament de les banquetes per a la construcció de blocs executats in-situ mitjançant formigó 

submergit consisteix en transformar la superfície irregular de l’escullera en una superfície el més plana 

possible. 

Els sistemes d’enrasament poden ser: 

 Manual (bus o home granota amb rastell) 

 Amb tractor submarí 
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 Mitjançant col·locació de sacs de formigó sota l’aigua 

 

El tall reunirà les condicions de seguretat que a continuació s’indiquen: 

 A la plataforma, hi hauran armilles salvavides per a tots els homes que treballin i 

cèrcols salvavides amb el seu corresponent cap. 

 Al tall sempre hi haurà en tot moment una farmaciola d’urgència, entre les medicines 

comptarà amb un antihistamínic per a picades de meduses i altres animals marins i 

bicarbonat sòdic per a la hiperclohidria produïda pel fred. 

 Es col·locaran les boies lluminoses adequades, abalisant el tall on es realitzin els 

treballs. 

 

6.3.2. Execució d’estructures de formigó ‘in situ’ 

Cadascuna de les tasques que conformen el tall reunirà les següents condicions de seguretat: 

 S’utilitzaran escales portàtils que permetin l’accés a la part superior dels encofrats. 

 Bastides d’alçada convenient, que evitin l’haver de treballar de peu a la vora superior 

dels encofrats. 

 Passarel·les que permeten el pas d’un encofrat a un altre sense haver de saltar. 

 Eines adequades i en perfecte estat. 

 La grua que faci funcionar els encofrats estarà en perfectes condicions i complirà amb 

les normes que s’hi destinen. 

 

Quan el formigonat es realitza amb cubilot o similar s’utilitzaran grues-torre i grues mòbils. Ambdues 

hauran d’estar en perfectes condicions i compliran amb les normes establertes. 

 Els cables, eslingues i la resta d’elements de suspensió de càrrega estaran en perfecte 

estat. 

 La zona de càrrega dels cubilots estarà a peu de tall degudament acotada i 

senyalitzada. 

 

6.3.3. Formació 

Al ingressar a l’obra s’informarà al personal dels riscos específics dels talls als que seran assignats, així 

com les mesures de seguretat que hauran d’emprar, personal i col·lectivament. 

S’impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball al personal d’obra.  
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6.4. Medicina preventiva i primers auxilis 

6.4.1. Farmacioles 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball, corresponent-li a l’Encarregat o al Vigilant de seguretat les tasques 

del manteniment i reposició del seu contingut que, com a mínim serà:  

 Aigua oxigenada 

 Alcohol 96º 

 Tintura de iode  

 Mercurocrom 

 Gasa estèril 

 Amoníac 

 Cotó hidròfil 

 Benes i esparadrap 

 Antiespasmòdics, analgèsics i tònics cardíacs d’urgència 

 Torniquets 

 Bosses de goma per a aigua o gel 

 Guants esterilitzats 

 Xeringues d’un sol ús 

 Agulles per a injeccions, d’un sol ús 

 Termòmetre clínic 

 Pinces 

 Estisores 

 

Existirà un a la zona de serveis i varis estratègicament repartits al llarg de l’obra. 

 

6.4.2. Assistència als accidentats 

Es disposarà a l’obra, i a un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i direccions dels Centres 

d’Urgència, ambulàncies i taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles accidentats que 

hauran d’anar proveïts del corresponent part d’accident de treball. 

Així mateix hi ha d’haver un ple coneixement de l’emplaçament dels diferents centres mèdics on 

s’hagi de traslladar a l’accidentat per a un ràpid i efectiu tractament. En aquest sentit destacar que el 

centre més proper és el Centre d’Assistència Primària l'Ametlla de Mar (c/ Llibertat, 72). 
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Per a la seva plena efectivitat es complementarà amb dades com ara la distància existent entre 

aquests i l’obra, així com l’itinerari més adequat per acudir-ne. 

 

6.4.3. 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 de la durada dels treballs, en el termini d’un 

any. 

Es planificaran els aspectes relatius a: 

 Selecció de personal 

 Reconeixements mèdics 

 Hores de treball 

 Cordes guies per a senyals i sistemes de comunicació 

 Codi de senyals 

 Ajudant de terra o barca 
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7. Prevenció de riscos de danys a tercers 
Senyalització i abalisament de l’obra, camins i vies d’accés existents. 

Boies d'abalisament i balises lluminoses al mar per evitar l'entrada al port durant de banyistes i 

embarcacions durant les tasques de condicionament i millora. 

En aquelles zones de l’obra amb riscos a tercers, properes a camins, vies públiques o zones de pas, es 

realitzarà un tancament provisional. 
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8. Maquinària d’obra 

8.1. Maquinària general 
Riscos més comuns: 

 Bolcades 

 Enfonsaments 

 Topades 

 Formació d’atmosferes agressives o molestes 

 Soroll 

 Explosió i incendis 

 Atropellaments 

 Caigudes a qualsevol nivell 

 Atrapaments 

 Talls 

 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 corrioles estaran dotats de carcasses 

protectores antiatrapaments (talladores, 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. 

 Es prohibeix la manipulació de qualsevol element component d’una màquina 

accionada mitjançant energia elèctrica, essent connectada a la xarxa de 

subministrament. 

 Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran 

coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

 Les màquines de funcionament irregular o amb avaries seran retirades 

immediatament per a la seva reparació. 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 17: Memòria Seguretat i Salut 

 

583 
 

 Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avís 

amb la llegenda: “MÀQUINA AVARIADA. NO CONNECTAR”. 

 Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajustament i reparació de màquines al 

personal no especialitzat específicament en 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 s’escau, s’extrauran els 

fusibles elèctrics. 

 La mateixa persona que instal·li el rètol d’avís de “MÀQUINA AVARIADA”, serà 

l’encarregada de retirar-lo, 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. 

 Les màquines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sempre sobre 

elements anivellats i ferms. 

 L’elevació o descens a màquina d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en 

direcció vertical. Es prohibeixen les estibades 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 tal d’evitar els 

accidents per falta de visibilitat de la trajectòria de la càrrega. 

 Els angles sense visió de la trajectòria de càrrega es supliran mitjançant operaris que 

utilitzant senyals preacordades supleixin la visió de l’esmentat treballador. 

 Es prohibeix la permanència o el treball d’operaris en zones sota la trajectòria de 

càrregues suspeses. 

 Els aparells d’hissar a emprar en aquesta obra estaran equipats amb limitador de 

recorregut del carro i dels ganxos, càrrega punta gir per interferència. 

 Els motors elèctrics de grues i dels muntacàrregues estaran proveïts de limitadors 

d’alçada i del pes a desplaçar, que automàticament tallin el subministrament elèctric 

al motor quan s’arribi al punt en el que s’ha de parar el gir o desplaçament de la 

càrrega. 

 Els cables d’hissat i sustentació a emprar en els aparells d’elevació i transports de 

càrregues en aquesta obra estaran calculats expressament en funció dels sol·licitats 

per als que se’ls instal·la. 
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 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 forralls 

guardacaps metàl·lics per evitar deformacions i cisalladures. 

 Els cables utilitzats directa 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”. 

 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. 

 Es prohibeix l’hissat o transport de persones a l’interior de gàbies, bacs, cubilots i 

assimilables. 

 Totes les màquines amb alimentació a base d’energia elèctrica estaran dotades de 

presa de terra. 

 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-ne comptes a la Direcció d’Obra. 

 Els treballs d’hissat, transport i descens de càrregues suspeses quedaran interromputs 

sota el règim de vents superiors als assenyalats pel fabricant de la màquina. 

 

Peces de Protecció personal recomanables 

 Casc de polietilè  

 Roba de treball 

 Botes de seguretat 

 Guants de cuir 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 Altres 
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8.2. Retroexcavadora sobre erugues 
Riscos s més comuns 

 Atropellament 

 Bolcada de la màquina 

 Topada contra altres vehicles 

 Cremades (treballs de manteniment) 

 Atrapaments 

 Caiguda de persones des de la màquina 

 Cops 

 Soroll propi i de conjunt 

 Vibracions 

 

Normes o mesures preventives tipus 

 En camins de circulació interna de l’obra, es tindrà cura per evitar brandons i 

enfangaments excessius que minvin la seguretat de la circulació de la maquinària. 

 Estan prohibides les 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 al terra. 

 La cullera durant els transports de terres romandrà 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 a utilitzar estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions al 

dia. 

 Les màquines a utilitzar estaran dotades de llums i botzina de retrocés. 

 Es prohibeix arrancar el motor sense abans comprovar que no hi ha ningú a l’àrea 

d’operació de la pala. 
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 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 graons i agafadors dispostos per a tal 

funció, evitant lesions per caiguda. 

 No pugi utilitzant les llantes, cobertes, cadenes i parafangs, evitant accidents per 

caiguda. 

 Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-se amb ambdues mans; és més 

segur. 

 No salti mai directament al terra, sinó és 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 semiavaria. Repari-la primer, 

després reiniciï 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 d’aturada si abans no ha instal·lat els tacs 

d’immobilització a les rodes. 

 Vigili la pressió dels pneumàtics, treballi amb l’inflament 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 

 Calçat antilliscant 

 Botes impermeables (terreny enfangat) 
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8.3. Dúmper 
Riscos més comuns 

 Atropellament de persones (entrada, sortida, etc.) 

 Topades contra d’altres vehicles 

 Bolcada del camió 

 Caiguda (al pujar o baixar del calaix) 

 Atrapament (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 

d’emprendre la marxa. 

 Les entrades i sortides a l’obra es realitzaran amb precaució auxiliat pels senyals d’un 

membre de l’obra. 

 Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt 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 (al abandonar la cabina i transitar per l’obra). 

 Roba de treball 

 Calçat de seguretat 

 

8.4. Embarcacions 
A causa de les reduïdes dimensions de la dàrsena del Port Natural de l'Estany Gras, les grans 

embarcacions tindran l'accés restringit, mentre que les de menor eslora s'utilitzaran tan sols quan 

siguin estrictament necessàries i la seva funció serà la de tasques complementàries i/o auxiliars. 

Riscos més freqüents 

 Caigudes de personal a l’aigua 

 Caigudes i cops en les embarcacions 
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 Ofegament del personal per un sinistre capaç de provocar el ràpid enfonsament de 

l’artefacte flotant  

 

Normes bàsiques de seguretat 

 Tot lloc de treball situat a bord d’un artefacte flotant, com ara el pont o la passarel·la, ha 

de tenir, llevat que sigui impossible, un dispositiu de protecció fix, o col·locada 

provisionalment durant l’execució dels treballs, que eviti les caigudes a l’aigua per part 

dels treballadors. 

 Convé impedir, no només que el cos pugui bascular per damunt de la protecció, sinó 

també, que hi pugui lliscar per sota, per això s’han de posar tres fileres de cables 

metàl·lics, a mode de barana. 

 Les zones de circulació i de treball han d’estar lliures d’obstacles susceptibles de provocar 

caigudes. 

 Aquestes zones s’han de fer antilliscants mitjançant l’aplicació d’un revestiment apropiat, 

que haurà de mantenir-se constantment en bon estat a través de freqüents neteges. 

 En els medis flotants dotats de motors s'han de preveure solucions perquè les superfícies 

greixoses no constitueixin un risc de caiguda. 

 Les comunicacions entre terra i les embarcacions amarrades i ancorades a alta mar han 

d’estar assegurades a través de llanxes sòlides i ben equipades. 

 

Proteccions personals 

 casc de seguretat homologat. 

 botes antilliscants. 

 cinturó de seguretat. 

 armilla salvavides. 

 

Proteccions col·lectives 

 l’evacuació de l’aigua ha d’estar assegurada per embornals. 

 han de buscar-se els límits de la zona perillosa. En cas de què no sigui possible, la zona 

haurà de delimitar-se mitjançant cartells, banderoles o qualsevol altre mitjà apropiat de 

senyalització. 

 cadascun dels mitjans o cada conjunt de mitjans flotants (remolcadors, pontons, dragues, 

gànguiles, etc.), han de tenir: 
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- ja sigui una canoa amb dos rems, a remolc o suspesa per servioles i de manera que 

pugui llançar-se ràpidament a l’aigua. 

- ja sigui un flotador (de poliestirè expandit, per exemple) dispost igualment de 

forma que es pugui llançar a l’aigua amb promptitud. 

Aquests mitjans hauran de complir amb totes les normes emeses per la Direcció General 

de la Marina Mercant relatives a seguretat. 

 la capacitat de la canoa, o les característiques del flotador, han 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. 

 

8.5. Grues en general 
Riscos destacables més comuns 

 Caiguda de persones i objectes a 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 

 

Normes o mesures preventives tipus 

 S’extremarà la vigilància en les operacions de càrrega i descàrrega.  

 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 dintre del radi d’acció de la grua. 

 Els ganxos de penjar estaran dotats de pestells de seguretat. 

 

Proteccions individuals: 

 Casc de seguretat. 

 Guants. 

 Cinturó de seguretat 
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 Botes de seguretat 

 Armilla salvavides. 

8.6. Taula de serra circular 
Es tracta d’una màquina versàtil i de gran utilitat a l’obra, amb alt risc d’accident, que acostuma a 

utilitzar qualsevol que la necessiti. 

Riscos més comuns 

 Talls 

 Cops per objectes 

 Atrapaments 

 Projecció de partícules 

 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 

- Empenyedor de la peça a tallar i guia 

- Carcassa de protecció de les transmissions per corrioles 

- Interruptor d’estanc 

- Presa de terra 

 El manteniment de les taules de serra d’aquesta obra serà realitzat per personal 

especialitzat per aquest menester, en prevenció dels riscos per imperícia. 

 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 embassats, per evitar els riscos de 

caigudes i els elèctrics. 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 17: Memòria Seguretat i Salut 

 

591 
 

 Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra 

circular, mitjançant neteja i apilament per a la seva càrrega sobre safates emplintades 

(o per al seu vessament mitjançant les trombes d’abocament). 

 En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (ja sigui per a 

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. 

 Comprovi que l’interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-ho, avisi al Servei de 

Prevenció. 

 Utilitzi l’empenyedor per manejar la fusta. Consideri que de no fer-ho pot perdre els 

dits de les seves mans. Desconfiï de la seva destresa. Aquesta màquina és perillosa. 

 No retiri la protecció del disc de tall. Projecti la forma de tallar sense necessitat 

d’observar la “trisca”. L’empenyedor portarà la peça on vostè desitgi i a la velocitat 

que vostè necessiti. Si la fusta “no passa”, el ganivet divisor està mal muntat. Demani 

que li ajustin. 

 Si la màquina, inopinadament s’atura, retiri’s i avisi al Servei de Prevenció perquè sigui 

reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions. 

 Comprovi l’estat del disc, substituint els que estiguin fissurats o no tinguin cap dent. 

 Per evitar danys als ulls sol·liciti que se’l proveeixi d’unes ulleres de seguretat 

antiprojecció de partícules i utilitzi-les sempre, quan hagi de tallar. 

 Extregui prèviament tots els claus o parts metàl·liques inflades a la fusta que desitgi 

tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir llançada la fusta de forma descontrolada, 

provocant accidents seriosos. 

 

El tall de peces ceràmiques. 

 Observi que el disc per a tall ceràmic no està fissurat. De ser així, sol·liciti al Servei de 

Prevenció que es canviï per un de nou. 

 Efectuï el tall a ser possible a la intempèrie (o en un local molt ventilat), i sempre 

protegit amb una mascareta de filtre mecànic bescanviable. 
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 Efectuï el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses. 

 Mulli el material ceràmic, abans de tallar, evitarà gran quantitat de pols. 

 

 

Peces de protecció personal recomanables 

 Casc de polietilè 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 Mascareta antipols amb filtre mecànic bescanviable 

 Roba de treball 

 Botes de seguretat 

 Guants de cuir (preferible molt ajustats) 

 

Per a 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 
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8.7. Vibrador 
Riscos més comuns 

 Descàrregues elèctriques 

 Caigudes a distint nivell del vibrador 

 Esquitxades d’abeurades en 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 aïllament 

 

Proteccions personals recomanables 

 Roba de treball 

 Casc de polietilè 

 Botes de goma 

 Guants de seguretat 

 Ulleres de protecció contra esquitxades 

 

8.8. Maquinària i 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 forma molt genèrica. 

Riscos més comuns 

 Talls 

 Cremades 

 Cops 

 Projecció de fragments 

 Caiguda d’objectes 

 Contacte amb l’energia elèctrica 
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 Vibracions 

 Soroll  

 Altres 

 

Normes o mesures preventives col·lectives tipus 

 Les màquines i eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra estaran protegides 

elèctricament mitjançant doble aïllament. 

 Els motors elèctrics de les màquines i eines estaran protegides per la carcassa i 

resguards propis de cada aparell, per evitar els riscos d’atrapaments, 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 forma que, permetent 

l’observació de la correcta transmissió motriu, impedeixi l’atrapament dels operaris o 

dels objectes. 

 Les màquines en situació d’avaria o de semiavaria es lliuraran al Servei de Prevenció 

per a la seva reparació. 

 Les màquines i eines amb capacitat de tall tindran el disc protegit mitjançant una 

carcassa antiprojeccions. 

 Les màquines i 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 a les màquines i eines no protegides amb doble 

aïllament es realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 V. 

 Es prohibeix l’ús de màquines i eines al personal no autoritzat per evitar accidents per 

imperícia. 

 Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades al terra, o en 

marxa encara que sigui en moviment residual per evitar accidents. 

 

Peces de protecció personal recomanables 

 Casc de polietilè 

 Roba de treball 
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 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 

 Màscara antipols amb filtre mecànic o específic bescanviable 

 

8.9. Eines manuals 
Riscos més comuns 

 Cops a mans i peus 

 Talls a mans 

 Projeccions de partícules 

 Caigudes al mateix nivell 

 Caigudes a distint nivell 

 

Normes o mesures preventives tipus 

 Les eines manuals s’utilitzaran en aquelles tasques per a les que han estat 

concebudes. 

 Abans del seu ús es revisaran, refusant 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 estants 

adequats. 

 Durant el seu ús s’evitarà el seu dipòsit arbitrari pels terres. 

 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 
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 Roba de treball 

 Ulleres contra projecció de partícules 

 Cinturons de seguretat  
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8.10. Bomba per al formigonat 
Riscos més freqüents : 

 Els derivats del tràfic durant el transport. 

 Bolcada per proximitat a talls i per errors mecànics. 

 Projeccions d’objectes. 

 Cops per objectes que vibren. 

 Atrapaments. 

 Ruptura de la canonada. 

 Ruptura 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 del bombament serà especialista en 

el maneig i manteniment de la bomba, en prevenció dels accidents per imperícia. 

 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 es podrà utilitzar 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 bombament, a la que poden aproximar-

se 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 
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 Roba de treball 

 Guants de goma 

 Botes de seguretat impermeables (en especial per l’estada al tall de formigonat). 

 

8.11. Compressor 
Riscos més freqüents  

 Bolcada  

 Atrapament de persones 

 Caiguda per tall del terreny 

 Despreniment durant el transport en suspensió 

 Soroll 

 Ruptura 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 tal forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega. 

 El compressor quedarà en estació amb la llança de tracció en posició horitzontal, amb 

les rodes subjectades mitjançant tacs antilliscants. Si la llança de tracció no té  roda o 

pivot d’anivellació, se li adaptarà mitjançant un afegit sòlid i segur. 

 Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de 

tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

 La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor quedarà 

acordonada en un radi 4 m (com a norma general) al seu voltant, instal·lant-se senyals 

“d’obligatori l’ús de protectors auditius” per sobrepassar la línia de limitació. 

 Les operacions de proveïment de combustibles s’efectuaran amb el motor parat, en 

prevenció d’incendis o d’explosió. 

 Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions 

d’ús, és a dir, sense esquerdes o desgasts que puguin produir una rebentada. 

 El vigilant de seguretat controlarà l’estat de les mànegues, comunicant les 

degradacions detectades diàriament per tal de que siguin reparades. 
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 Els mecanismes de connexió o d’empalmament 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 edificis . 

Riscos més comuns 

 Caigudes a distint nivell (al entrar o sortir) 

 Caigudes al mateix nivell 

 Volada de la bastida. 

 Volada o caiguda d’objectes (taulons, eines, materials) 

 Cops per objectes o eines 

 Atrapaments 

 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-se a una plataforma bastimentada haurà de revisar-se tota la seva 

estructura per evitar les situacions inestables. 

 Els trams verticals (mòduls o peus rectes) de les bastides es recolzaran sobre els 

taulons de repartiment de càrregues. 

 Els peus rectes de les bastides a les zones de terreny inclinat es complementaran 

mitjançant tacs o porcions de tauló, travades entre sí i rebudes al dorment de 

repartiment. 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament 

ancorades als suports de tal forma que s’evitin els moviments per lliscament o 

bolcada. 

 Les plataformes de treball, independentment de l’alçada, tindran baranes perimetrals 

completes de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, barra o llistó intermedi i 

entornpeus. 

 Les plataformes de treball permetran la circulació i intercomunicació necessària per a 

la realització dels treballs. 
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 Els taulons que formin les plataformes de treball estaran sense defectes visibles, amb 

bon aspecte i sense nusos que minvin la seva resistència. Estaran nets, de tal forma 

que es puguin apreciar els defectes per l’ús i el seu cantell serà de 7 cm. com a mínim. 

 Es prohibeix abandonar a les plataformes sobre de les bastides, materials o eines. 

Poden caure sobre les persones o fer-les ensopegar i caure al caminar sobre elles. 

 Es prohibeix tirar runa directament des de les bastides. La runa es recollirà i es 

descarregarà de planta en planta, o bé s’abocarà a través de trombes. 

 Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes de les 

bastides. 

 La distància de separació d’una bastida i el parament vertical de treball no serà 

superior a 30 cm. en prevenció de caigudes. 

 Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre les bastides, per evitar els 

accidents per caiguda. 

 Es prohibeix “saltar” de la plataforma bastimentada 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 faltes de mesures de 

seguretat. 

 Els elements que denotin algun error tècnic o mal comportament es desmuntaran 

d’immediat per a la seva reparació (o substitució). 

 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 galtera). 

 Botes de seguretat (segons casos). 

 Calçat antilliscant (segons cas). 

 Cinturó de seguretat classes A i C. 

 Roba de treball. 

 Vestits per ambients plujosos. 
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9.2. Castellet formigonat 
El castellet formigonat es tracta una petita plataforma auxiliar que s'utilitza com a suport per guiar el 

cubell de la grua durant les operacions de formigonat. 

S’ha de tenir present que és costum que els fusters encofradors es “fabriquin” una plataforma de 

fusta que, a més de no complir amb el legislat, es tracta generalment d’un artefacte sense nivells de 

seguretat acceptables. 

Riscos més comuns 

 Caigudes de persones a distint nivell. 

 Cops pel catúfol 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 l’estada de dos homes). 

 La plataforma disposarà d’una baraneta de 90 cm. d’alçada formada per barra 

passamans, barra intermèdia i un entornpeu 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 en 

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 amb galtera). 

 Calçat antilliscant. 

 Guants de goma o cautxú. 

 Roba de treball. 
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9.3. Escales de mà (de fusta o de metall) 
Aquest mitjà auxiliar acostuma a estar present a totes les obres sigui quina sigui la seva entitat. 

Acostuma ser objecte de “prefabricació rudimentària” en especial al començament de l’obra o durant 

la fase d’estructura. 

Aquestes pràctiques són contràries a la Seguretat. Ha d’impedir-les a l’obra. 

Riscos més comuns 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caigudes a distint nivell. 

 Lliscament per incorrecte suport. 

 Bolcada lateral per suport irregular. 

 Ruptura per defectes ocults. 

 Els derivats dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d’escales, 

formació de plataformes de treball, escales “curtes” per altura a salvar, etc.). 

 Altres. 

 

Normes o mesures preventives tipus: 
 
D’aplicació a 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 fer minvar la seva seguretat. 

 Els esglaons (travessers) de fusta estaran acoblats. 

 Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos 

transparents, perquè no ocultin els possibles defectes. 

 

D’aplicació a l’ús d’escales metàl·liques 

 Els muntants seran d’una sola peça i estaran sense deformacions o abonyegaments 

que puguin fer minvar la seva seguretat. 

 Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidants de forma que es 

preservi de les agressions de la intempèrie. 

 Les escales metàl·liques a utilitzar en aquesta obra no estaran suplementades amb 

unions soldades. 

 D’aplicació a l’ús d’escales de tisora 
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 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 alçada, 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 fer 

minvar la seva seguretat. 

 L’escala de tisora mai s’utilitzaran per sustentar 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 escaletes de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals. 

 

Per l’ús d’escales de mà, independentment dels materials que la constitueixin 

 Es prohibeix la utilització d’escales de mà per salvar altures superiors a 5 m. 

 Les escales de mà a utilitzar estaran dotades en el seu extrem inferior de capçals 

antilliscants de seguretat. 

 Les escales de mà a utilitzar estaran fermament amarrades al seu extrem superior a 

l’objecte o estructura al que donin accés. 

 Les escales de mà a utilitzar sobrepassaran en 1 m. l’alçada a salvar. 

 Les escales de mà a utilitzar s’instal·laran de tal forma que el seu suport inferior disti 

de la projecció vertical del superior ¼ de la longitud del muntant entre suports. 

 Es prohibeix pesos a mà (o a l’espatlla) iguals o superiors a 25 Kg. sobre les escales de 

mà. 

 Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà sobre llocs o objectes poc ferms que 

puguin fer minvar 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’estiguin utilitzant. 

 

Peces de protecció personal recomanables 

 Casc de polietilè. 

 Botes de seguretat. 
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 Calçat antilliscant. 

 Cinturó de seguretat classe A o C. 

9.4. Puntals 
Aquest element auxiliar s’utilitza correntment pel fuster encofrat, o per la peonada. 

El coneixement de l’ús correcte d’aquest estri auxiliar està en proporció directa amb el nivell de la 

seguretat. 

Riscos més comuns 

 Caiguda des de l’altura de les persones durant la instal·lació de puntals. 

 Caiguda des de l’altura dels puntals per incorrecta instal·lació. 

 Caiguda des de l’altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 

 Cops en diverses parts del cos durant la manipulació. 

 Atrapades de dits (extensió i retracció). 

 Caiguda d’elements conformadors del puntal sobre els peus. 

 Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 

 Ruptura del puntal per fatiga del material. 

 Ruptura del puntal per mal estat (corrosió interna i/o externa). 

 Desplom d’encofrats per causa de la disposició de puntals. 

 

Normes o mesures preventives tipus 

 Els puntals s’apilaran ordenadament per capes horitzontals d’un únic puntal en altura i 

fons que es desitgi, amb l’única excepció de què cada capa es disposi de forma 

perpendicular a la immediata anterior. 

 L’estabilitat de les torretes d’apilament de puntals s’assegurarà davant la clavar de 

“peus rectes” de limitació lateral. 

 Es prohibeix expressament després del desencofrat l’amuntegament irregular dels 

puntals. 

 Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets uniformes sobre safates,  reflectides 

per evitar vessaments innecessaris. 

 Els puntals s’hissaran (o descendiran) en paquets fixats pels dos extrems; el conjunt, 

es suspendrà mitjançant aparells d’eslingues del ganxo de la grua torre. 
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 Es prohibeix expressament en aquesta obra la càrrega a les espatlles de més de dos 

puntals per a una sola espatlla en prevenció de sobreesforços. 

 Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç o a les espatlles amb els 

passadors i mordasses instal·lades en la posició d’immobilitat de la capacitat 

d’extensió o retracció dels puntals. 

 El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà 

uniformement repartit. Es prohibeix 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 engreixats en prevenció d’esforços innecessaris. 

 No tindran deformacions en el fust (abonyegaments o torcements). 

 Estaran dotats en el seus extrems de les plaques per al suport. 

 

Peces de protecció personal recomanables 

 Casc de polietilè (preferible amb galtera). 

 Roba de treball. 

 Guants de cuir. 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

 Les pròpies del treball específic en el que s’utilitzin puntuals. 
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10. Instal·lació elèctrica provisional de l’obra 

10.1. Riscos més comuns 
 Ferides punxants a mans 

 Caigudes al mateix nivell 

 Electrocució, contactes elèctrics directes i indirectes derivats essencialment de: 

- Treballs amb tensió 

- Interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament. 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Usar equips inadequats o deteriorats. 

- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra 

contactes elèctrics indirectes en general, i de la presa de 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 a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

Normes de prevenció tipus per als cables. 

 El calibre o secció del cablejat serà l’especificat en els plànols i d’acord amb la càrrega 

elèctrica que ha de suportar en funció de la maquinària i il·luminació prevista. 

 Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal de 1000 volts com a 

mínim i sense defectes apreciables (estrips, repèls i assimilables). No s’admetran 

trams defectuosos en aquest sentit. 

 La distribució des del quadre general i obra als quadres secundaris s’efectuarà 

mitjançant canalitzacions soterrades. 

 En cas d’efectuar-se l’estesa de cables i mànegues es realitzarà a una alçada mínima 

de 2 m en llocs per als vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del 

paviment. 

 L’estesa dels cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, 

s’efectuarà soterrat. Es senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un cobriment 

permanent de taulons per tal de protegir mitjançant repartiment de càrregues, i 

assenyalar l’existència del “pas elèctric” als vehicles. La profunditat de la rasa mínima 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 17: Memòria Seguretat i Salut 

 

608 
 

serà d’entre 40 i 50 cm. El cable estarà a més protegit a l’interior d’un tub rígid, de 

fibrociment, o de plàstic rígid corbable en calent. 

 En cas d’haver d’efectuar empalmaments entre mànegues es tindrà en compte: 

- Sempre estaran elevats. Es prohibeix mantenir-los al terra 

- Els empalmaments provisionals entre mànegues, s’executaran mitjançant 

connexions normalitzades estancs antihumitat. 

- Els empalmaments definitius s’executaran utilitzant caixes d’empalmaments 

normalitzats estancs de seguretat. 

 

Normes de prevenció tipus per als interruptors 

 S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

 Els interruptors s’instal·laran a l’interior de les caixes normalitzades, proveïdes de 

porta d’entrada amb pany de seguretat, 

 Les caixes d’interruptors tindran adherida sobre la seva porta un senyal normalitzat de 

“perill, electricitat”. 

 Les caixes d’interruptors es penjaran dels paràmetres verticals o de “peus rectes” 

estables. 

 

Normes de prevenció tipus per als quadres elèctrics. 

 Seran metàl·lics de tipus per a la intempèrie, amb porta i pany de seguretat (amb 

clau), segons norma UNE-20324. 

 Malgrat ser de tipus per a la intempèrie es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant 

viseres eficaces com a protecció addicional. 

 Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

 Tindran adherit sobre la porta un senyal normalitzat de “perill, electricitat”. 

 Es penjaran pendents de taulers de fusta rebuts als paràmetres verticals o bé, a “peus 

rectes” ferms. 

 Tindran preses de corrent per a connexions normalitzades blindades per a intempèrie, 

en número determinat segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable 

IP.447). 

 Els quadres elèctrics d’aquesta obra estaran dotats d’enclavament elèctric d’obertura. 
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Normes de prevenció tipus per a les preses d’energia. 

 Les preses de corrent aniran proveïdes d’interruptors de tall omnipolar 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 a la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per tal d’evitar els 

contactes elèctrics directes. 

 Les preses de corrent no seran accessibles sense l’ús d’estris especials o estaran 

incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat. 

 

Normes de prevenció tipus per a la protecció dels circuits 

 Els interruptors automàtics es trobaran instal·lats a totes les línies de presa de corrent 

dels quadres de distribució, així com en les d’alimentació a les màquines, aparells i 

màquines-eina de funcionament elèctric, com ara queda reflectit a l’esquema unifilar. 

 Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o 

magnetotèrmics. 

 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 per a l'alimentació a la màquina 

- 30 mA per a l'alimentació a la maquinària com a millora del nivell de seguretat. 

- 30 mA per a 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 a les preses de terra 

 La xarxa general de terra haurà d’ajustar-se a les especificacions detallades a la 

Instrucció MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots 

aquells aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023 per tal de què se’n pugui 

millorar la instal·lació. 
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 En el cas d’haver de disposar d’un transformador a l’obra, aquest serà dotat d’una 

presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia 

elèctrica subministradora a la zona. 

 Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 

 El neutre de la instal·lació estarà posat a terra. 

 La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica a situar junt al 

quadre general, des del què es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. 

Quan la presa general de terra definitiva de l’edifici es realitzi, serà aquesta la que 

s’utilitzi per a la protecció de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

 El fil de presa de terra sempre estarà protegit amb macarró en colors groc i verd. Es 

prohibeix expressament utilitzar-lo per a d’altres usos. Únicament podrà utilitzar-se 

conductor o cable de coure nu de 95 mm2 de secció com a mínim en els trams 

soterrats horitzontalment i que seran considerats com a elèctrode artificial de la 

instal·lació. 

 La xarxa general de terra serà única per a la totalitat de la instal·lació incloses les 

unions a terra dels carrils per a l’estada o desplaçament de les grues. 

 En el cas de què les grues poguessin aproximar-se a una línia elèctrica de mitja o alta 

tensió mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tant de la grua com 

dels seus carrils, haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra 

de la instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

 Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els 

alimentats mitjançant transformador de separació de circuits acreixeran de conductor 

de protecció, per tal d’evitar la seva referenciació a terra. La resta de carcasses de 

motors o màquines es connectaran degudament a la xarxa general de terra. 

 Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal forma que el seu 

funcionament i eficàcia sigui el requerit per a la instal·lació. 

 La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc d’enfonsament de la pica 

(placa o conductor) d’aigua de forma periòdica. 

 El punt de connexió de la pica (placa o conductor) estarà protegit a l’interior d’una 

troneta practicable. 
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Normes de prevenció tipus per a la instal·lació d’enllumenat. 

 Les masses dels receptors fixos d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de 

terra mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells d’enllumenat 

portàtils, excepte els utilitzats amb petites tensions, seran de tipus protegit contra els 

raigs d’aigua (Grau de protecció recomanable IP.447). 

 L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de 

Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de Seguretat i Higiene en el 

Treball. 

 La il·luminació dels talls seran mitjançant projectors ubicats sobre “peus rectes” 

ferms. 

 L’energia elèctrica que s’ha de subministrar a les làmpades portàtils per a la 

il·luminació de talls entollats, (o humits), s’evitarà a través d’un transformador de 

corrent amb separació de circuits que la redueixi a 24 volts. 

 La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2 m, mesurats des de la 

superfície de suport dels operaris en el lloc de treball. 

 La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà encreuada per tal de 

disminuir ombres. 

 Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades evitant racons 

obscurs. 

 

Normes de seguretat tipus, d’aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal·lació elèctrica 

provisional de l’obra. 

 El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista, i preferentment en 

possessió de carnet professional corresponent. 

 Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en 

el que es detecti un error, moment en el que se’l declararà “fora de servei” mitjançant 

desconnexió elèctrica i es penjarà el rètol corresponent en el quadre de govern. 

 La màquina elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 

 Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una separació 

es desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un 

rètol visible, en el que s’hi llegeixi : “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA 

XARXA”. 
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 L’ampliació o modificació de línies, quadres i assimilables 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 d’intempèrie per protecció addicional es cobriran amb viseres 

contra la pluja. “Els pals provisionals en els que 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 assimilables. 

 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 junt a 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.). Hi 

ha que utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats a cada cas, segons 

s’especifica en els plànols. 
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11. Prevenció de riscos catastròfics 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació 

 Temporal marítim superior a 20 anys de període de retorn. 

Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 Ordre i neteja general. 

 Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

 Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

 Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

 Punts de trobada. 

 Assistència Primers Auxilis. 
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1. Legislació vigent aplicable a l’obra 
L’execució de l’obra, objecte d’aquest Projecte de Seguretat, estarà regulada per la normativa que a 

continuació es menciona, essent d’obligat compliment per a les parts implicades. 

1.1. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre sobre disposicions Mínimes de 

Seguretat i Salut en les Obres de Construcció. 
 

1.2. Llei 31/95 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals.  
Cal remarcar els següents artícles de la Llei 31/95 de 8 de Novembre de Prevenció de Riscos Laborals: 
 
CAPÍTOL I. Objecte, àmbit d’aplicacions i definicions. 

 

CAPÍTOL II. Operacions de busseig professional, amb especial atenció a: 

Art. 4 Sobre la duració màxima de l’exposició diària dels treballadors al medi hiperbàric. 

Art. 5 Sobre el nombre de persones mínim que han d’intervenir en un treball de busseig segons el 

sistema utilitzat.  

Art. 6 Sobre l’equipament mínim obligatori per a la utilització dels distints sistemes de busseig en 

medi hiperbàric. 

Art. 7 Sobre la profunditat màxima d’utilització dels sistemes de busseig en treballs subaquàtics. 

Art. 9 Temps d’exposició màxim al medi hiperbàric. 

Art. 10 Busseig en apnea. 

Art. 11 Empreses de busseig professional. 

Art. 12 Cap d’equip de busseig 

Art. 13 Normes complementàries de seguretat laboral 

Art. 14 Prohibicions generals en les operacions de busseig 

Art. 15 Restriccions o limitacions de busseig 

Art. 16 Embarcacions de suport a bussejadors 

Art. 17 Patrons d’embarcacions 

Art. 20 Accidents de busseig 

Art. 21 Instal·lacions i material de busseig 

Art. 22 Consideracions sobre barreges respirables distintes de l’aire. 
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Art. 23 Cambres de descompressió per a operacions de busseig instal·lades en terra, a bord de 

vaixells i plataformes flotants. 

 
CAPÍTOL III. Drets i obligacions, amb especial atenció a: 

Art. 14 Dret a la protecció davant de riscos laborals 

Art. 15 Principis de l’acció preventiva 

Art. 16 Avaluació de riscos 

Art. 17 Equips de treball i mitjans de protección 

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. Servei 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 
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Art. 37 Garanties i sigil 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 S.S. 

 

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 

 

1.3. R.D. 39/97 de 17 de Gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció 
En especial: 

CAPÍTOL I. Disposicions generals 

 

CAPÍTOL II. Avaluació dels riscos i Planificació de l’activitat preventiva 
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CAPÍTOL III. Organització de recursos per a les activitats preventives  

Vigilant de seguretat. 

1.4. Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 8 de Març de 

1971 
En especial: 

TÍTOL II. Condicions generals dels centres de treball i dels mecanismes i mesures de protecció. 

Art. 19 Escales de mà 

Art. 20 Plataformes de treball 

Art. 23 Baranes i plints 

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. 54 Soldadura elèctrica 

Art. 56 Màquines d’elevació i transport 

Art. 58 Motors elèctrics 

Art. 59 Conductors elèctrics 

Art. 60 Interruptors i curtcircuits de baixa tensió 

Art. 61 Equips i eines elèctriques portàtils 

Art. 62 Treballs en instal·lacions d’alta tensió 

Art. 67 Treballs en instal·lacions de baixa tensió 

Art, 69 Xarxes subterrànies i de terra 

Art. 70 Protecció personal contra l’electricitat 

Art. 71 a 82 Mitjans de prevenció i extinció d’incendis 



Projecte acondicionament i millora del port Natural de L'Estany Gras (T.M. Ametlla de Mar) 
Annex 17: Plec Seguretat i Salut  

638 
 

Art. 83 a 93 Motors, transmissions i màquines 

Art. 94 a 96 Eines portàtils 

Art.100-107 Elevació i transport 

Art. 123 Carretons i carros manuals 

Art. 124 Tractors i altres mitjans de transports automotors 

 

1.5. Legislació aplicable en tot el que s’oposi a la legislació anteriorment 

esmentada  
 Ordenança de Treball per a les indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d’Agost de 

1970. 

 Conveni Col·lectiu del sector de Construcció i Obres Públiques de Barcelona. 

 Reial Decret 1.409/92 de 20 de Novembre, amb el que es regula la lliure comercialització i la 

lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual (EPI). 

 Ordre 16 de Maig de 1994, amb la que es modifica el període transitori establert del R.D. 

1.407/1992. 

 Ordre de 28 de Desembre de 1994 sobre Equips Protecció Individual. 

 R.D. 159/1995 del 3 de Febrer de 1995, del Ministeri de Presidència. SEGURETAT I HIGIENE EN 

EL TREBALL-COMUNITAT EUROPEA. Modifica el R.D. 1-407/1992, de 20 de Novembre (RCL 

1992-2778 i RCL 1993-663), que regula les condicions per a la comercialització i lliure 

circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 

 R.D. 487/1997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació 

manual de càrregues. 

 R.D. 485/1997 sobre Disposicions Mínimes en matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en 

el Treball. 

 R.D. 1215/1997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització per part 

dels treballadors dels equips de treball. 

 R.D. 773/1997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització per part dels 

treballadors dels equips de protecció individual. 

 R.D. 486/1997 sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball. 

 

1.6. Altres disposicions d’aplicació  
 Reglament electrotècnic de baixa tensió (B.O.E. 9-10-73 Decret 2.413/73 de 20 de Setembre) i 

les instruccions complementàries que la desenvolupen, amb especial aplicació a la 028. 

 

1.7. Modificacions  
 Instrucció 028 - Instal·lacions temporals d’obra 
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 Instruccions complementàries. Ordre 31-10-73 .(B.O.E. 27 al 31-12-73). 

 Aplicació de les instruccions complementàries: Ordre 6-4-74( B.O.E. 15-4-74). 

 Aïllament de les instal·lacions elèctriques. Resolució de 30-4-74 B.O.E. 7-5-74). 

 Modificació de l’ITC-MI-BT-025. Ordre 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 

 Modificació de l’ITC-MI-BT-004, ITC-MI-BT-007 el ITC-MI-BT-017. Ordre 19-12-77 (B.O.E. 26-1-

78). 

 Modificació de l’ITC-MI-BT-025. Ordre 30-7-81 (B.O.E. 13-8-81). 

 Inclouen les Normes UNE que es relacionen en la Instrucció complementària. ITC-MIBT-004. 

Ordre 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 

 Modificació de l’ITC-MI-BT-008 i ITC-MI-BT-004. Ordre 11-7-83 (B.O.E. 22-7-83). 

 Modificació de l’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. R.D. 2295/85 de 9-10-85 (B.O.E. 12-12-85). 

 Modificació de l’ITC-MI-BT-026. Ordre 13-1-88 (B.O.E. 26-1-88). 

 Adapta al progrés tècnic l’ITC-MI-BT-026. Ordre 26.1.90 (B.O.E. 9-2-90). 

 Adapta al progrés tècnic l’ITC-MI-BT-026. Ordre 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 

 Adapta al progrés tècnic l’ITC-MI-BT-026. Ordre 18-7-95- (B.O.E. 28-7-95). 

 Adapta al progrés tècnic l’ITC-MI-BT-044. Ordre 22-11-85 (B.O.E. 4-12-95). 

 

1.8. Estatut dels treballadors 
 OCCM 1992 Ajuntament d’Obres i treballs 

 

1.9. Aparells per a obres 

1.9.1. Grues 

 Reglaments d’Aparells d’Elevació i Manutenció d’aquests. R.D: 2291/85 de 8 de Novembre 

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 modificat 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). 

 Normes per a la instal·lació i utilització de Grues en obres de construcció; aprovades per 

Acords Plenaris de 21 de Març de 1975, de 27 de Juny de 1975 i 28 de Març de 1977, de 

l’Ajuntament de Madrid. 
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1.9.2 Màquines 

 Reglament de seguretat a les màquines R.D. 1495/86 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. 1435/92 de 27 de Novembre de 1992 

(B.O.E. 11-12-92), relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

màquines. 

 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 en el treball que afectin 

als treballs que s’han de realitzar. 
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2. Condicions generals dels mitjans de protecció 

2.1. Començament de les obres 
Abans de començar 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.15.7.4). També es mantindran netes les àrees de treball i inclús si s’han de 

produir excavacions, regar-les lleugerament per tal d’evitar la producció de pols. Quan es realitzin 

treballs nocturns la il·luminació serà de l’ordre de 120 lux a les zones de treball, i de 10 lux a la resta. 

Han d’assenyalar-se 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 utilitza la maquinària de la presència de línies elèctriques i que en cap cas podrà acostar-

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 a la seva fi.  

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 que no existeixi la Norma d’Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 

prestacions respectives que se’ls hi demana per la qual cosa es sol·licitarà al fabricant informe dels 

assaigs realitzats.  

Quan per circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una determinada 

peça o equip, es reposarà, independentment de la duració prevista o de la data de lliurament.  

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert tracte límit, és a dir, el màxim per al que fou 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 perquè el seu ús, mai representi un risc o dany en sí mateix. 

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 preceptiu 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 seva instal·lació prèvia. 
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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. Així mateix, es senyalitzaran i balisaran 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 en el límit de la 

parcel·la tal com s’indica en els Plànols i entre altres reuniran les següents condicions: 

- Tindran 2 m d’alçada 

- Disposaran de Porta d’accés per a vehicles de 4 metres d’amplada 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 a la conclusió de les obres o la seva substitució pel 

vallat definitiu. 

 Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada 

d’almenys 90 cm i estaran construïdes de tubs rodons o metàl·lics de rigidesa suficient. 

 Topalls per a vehicles a les immediacions de desnivells, o en zona per a descàrrega posterior o 

circulació marxa enrere delimitant el seu acabament. 

 Senyals. Totes les senyals hauran de tenir la dimensió i colors reglamentats pel Ministeri de 

Transport, Obres Públiques i Urbanisme. 

 Els cables de subjecció de cinturó de Seguretat i els seus ancoratges tindran suficient 

resistència per suportar els esforços a que 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 m del 

terra estaran dotades de baranes de 90 cm d’alçada, llistó intermedi i entornpeu. 

 Les escales de mà hauran d’anar proveïdes 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 pintades en 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’especifiquen 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. 
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3. Condicions tècniques de la maquinària 
Conforme marca el Capítol VI, Art. 41, de la Llei 10/11/1995 BOE 269, els fabricants hauran de 

subministrar informació sobre la correcta utilització, mesures preventives i riscos laborals que 

comporti el seu ús normal, així com la manipulació inadequada. 

Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se documentalment en els llibres de 

registre pertinents de cada màquina. De no existir aquests llibres per aquelles màquines utilitzades 

amb anterioritat en d’altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser revisades amb 

profunditat per personal competent, assignant-se l’esmentat llibre de registre d’incidències. 

Les màquines amb ubicació variable, com ara 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 utilitzades a l’obra haurà d’estar degudament 

autoritzat, per això, per part de la Direcció Tècnica de l’obra, se’ls hi ha de proporcionar les 

instruccions concretes d’ús. 
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4. Condicions tècniques de productes i substàncies químiques utilitzes 

a l’obra 
Els productes i substàncies químiques d’utilització en el treball estan obligats a estar envasats i 

etiquetats, de manera que permeti la seva conservació i manipulació en condicions de seguretat, 

identificant-se el seu contingut. 
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5. Condicions tècniques de la instal·lació el·lèctrica 

5.1. Prescripcions de Seguretat per a la Corrent Elèctrica de Baixa Tensió 
No s’ha d’oblidar que està demostrat, estadísticament, que el major número d’accidents elèctrics es 

produeixen per la corrent alterna de baixa tensió. Per això, els operaris es protegiran de la corrent de 

baixa tensió pel mitjans que segueixen. 

No acostant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 0,50 m, si no és amb 

les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants aïllants i eines precisament protegides 

per treballar a baixa tensió. Mentre que el contractista adjudicatari esbrini oficial i exactament la 

tensió a què està sotmès, s’obligarà, amb senyalització adequada, als operaris i les eines utilitzades 

per això, a mantenir-se a una distància no menor de 4 m. 

En el cas de que l’obra interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió, i no se’n pogués retirar, es 

muntaran els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se la llinda del pòrtic en totes les 

direccions a una distància mínima dels conductors de 0.50 m.  

Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran combinant adequadament les instruccions 

Tècniques Complementàries MI BT. 039,021 i 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

(aquesta última esmentada es correspon amb la norma UN 20383-75). 

Es combina, en suma, la presa de terra de totes les masses possibles amb els interruptors diferencials, 

de tal manera que a l’ambient exterior de l’obra, possiblement humit en ocasions, cap massa prengui 

mai una tensió igual o superior a 24 V. 

La terra s’obté mitjançant una o més piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 mm i 

longitud mínima de 2 m. En el cas de vàries piques, la distància entre elles serà com a mínim un cop i 

mitja la seva mateixa longitud, i sempre els seus caps quedaran 50 cm per sota del terra. Si són vàries 

estaran unides en paral·lel. El conductor serà coure de 35 mm² de secció. La presa de terra així 

obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 ohms. Es connectarà a les preses de terra de tots els 

quadres generals d’obra de baixa tensió. Totes les masses possibles hauran de quedar connectades a 

terra. 

Totes les sortides d’enllumenat dels quadres generals de l’obra de baixa tensió estaran dotades amb 

un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat. 

La presa de terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any. 
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6. Prescripcions d’extintors 
Els extintors esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i dotats amb 

manòmetre. La simple observació de la pressió del manòmetre permetrà comprovar l’estat de la seva 

càrrega. Es revisaran periòdicament almenys, una cop cada sis mesos.  

El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Reial Decret 1244/1979 de 4 

d’abril del 1979, (B.O.E. 29.5.1979). 

Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on sigui fàcil l’accés i estiguin en disposició d’ús 

immediat en cas d’incendi. S’instal·larà en llocs de pas normal de persones, mantenint un àrea lliure 

d’obstacles al voltant de l’aparell. 

Els extintors estaran a la vista. En els punts on la seva sensibilitat quedi obstaculitzada s’implantarà un 

senyal que indiqui la seva localització. 

Els extintors portàtils es situaran sobre parament vertical a una alçada 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 a la seva major versatilitat i evitar dilatacions per titubeigs, tots els extintors seran portàtils, de 

pols polivalent i de 14 kg de capacitat de càrrega. Un d’ells s’instal·larà a l’interior de l’obra, i 

precisament prop de la porta principal d’entrada i sortida. La resta es col·locaran a les casetes I 

barracons. 

Si existís instal·lació d’alta tensió, per al cas que ella fos l’origen d’un sinistre, es situarà 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. 
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7. Instal·lacions d’higiene i benestar 
Les instal·lacions provisionals d’obra, destinades al personal, s’adaptaran a les següents 

especificacions, en compliment del corresponent articulat de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el 

Treball: 

 

7.1. Vestuaris i lavabos 
La superfície mínima d’aquests serà de 2,00 m² per cada treballador que hagi d’utilitzar-los i l’alçada 

mínima del sostre serà de 2,30 metres. 

Estaran proveïts de seients i d’armaris o armariets individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat. 

Disposaran d’un lavabo d’aigua corrent, proveït de sabó per cada 10 empleats o fracció d’aquesta xifra 

i d’un mirall de dimensions adequades, per cada 10 treballadors, així com d’assecador de mans d’aire 

calent. 

Als treballadors que realitzin treballs marcadament bruts se’ls facilitaran els mitjans especials de 

neteja necessaris en cada cas. 

 

7.2. Comunes 
Existiran comunes amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper higiènic, en número d’1 per 

cada 10 homes.  

Quan les comunes comuniquin amb els llocs de treball, estaran completament tancades i tindran 

ventilació a l’exterior, natural o forçada. Si comuniquen amb lavabos 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 proveïdes de tancament interior 

i d’un penjador. 

Les comunes i urinaris s’instal·laran i es conservaran en adequades condicions de desinfecció, 

desodorització i supressió d’emanacions. 

Es tindrà cura que les aigües residuals s’allunyin de les fonts de subministrament de l’aigua de 

consum. 

 

7.3. Dutxes 
Una dutxa d’aigua freda i calenta per cada 10 treballadors. 

Estaran aïllades, tancades en compartiments individuals amb portes dotades de tancament interior. 
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Estaran preferentment situades en les habitacions vestuaris i de bany, s’instal·laran penjadors per la 

roba mentre els treballadors es dutxen. 

En treballs bruts o tòxics es facilitaran els mitjans de neteja i asèpsia necessaris. 

 

7.4. Menjadors 
Els menjadors estaran ubicats en llocs pròxims als de treball separats d’altres locals, i de focus  

insalubres o molestos, si aquests no estiguessin convenientment aïllats. 

L’alçada mínima del sostre serà de 2,60 metres. 

Disposaran d’aigua potable per a la neteja d’estris i vaixella. 

Independentment dels fregadors, existiran uns lavabos pròxims a aquests locals. 

El menjador disposarà de cuina annexa o bé fogons o un altra sistema perquè els treballadors escalfin 

el menjar. 

El local tindrà capacitat suficient per a tots els que l’utilitzin, estant proveïts de taules, seients i 

calefacció. 

Es disposaran recipients amb tancament per a dipositar residus. 

 

7.5. Normes generals de conservació i neteja 

Els terres, parets i sostres dels vestuaris, lavabos i menjadors seran continus, llisos i impermeables, 

enlluïts en tons clars i amb materials que permetin el rentat amb líquids desinfectants o antisèptics, 

amb la freqüència necessària. 

Tots els seus elements, com ara aixetes, desguàs i ruixadors de dutxes, 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 amb finalitats distintes a aquelles per a les que están destinats. 

Els vestuaris, lavabos i menjadors es mantindran acuradament nets procedint-se a una neteja diària 

amb aigua i zotal, realitzant-se una neteja general almenys un cop per setmana, preferiblement els 

divendres. 

Quant als lavabos, es netejaran diàriament amb una solució de zotal, i, setmanalment amb aigua forta 

o producte similar, per evitar l’acumulació de tosques. 
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8. Organització de la seguretat 

8.1. Obligacions de les parts implicades 
L’autor de l’encàrrec adoptarà les mesures necessàries perquè el Projecte de Seguretat quedi inclòs 

com a document integrant del projecte d’execució d’obra. 

Així mateix, abonarà a l’empresa constructora, prèvia certificació de la direcció facultativa, les partides 

incloses en el document pressupost 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’Projecte de 

Seguretat. 

El Pla de Seguretat que analitzi, estudiï i completi aquest Projecte de Seguretat, constarà dels 

mateixos apartats, així com l’adopció expressa dels sistemes de producció previstos pel constructor, 

respectant fidelment el Plec de Condicions. Aquest Pla serà segellat i format per persona amb 

suficient capacitat legal. L’aprovació expressa del Pla quedarà plasmada en acta firmada 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. En el cas de no existir en el 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 Salut, 

responent solidàriament dels danys que se’n deriven de la infracció per part seva o de les  possibles 

subcontractistes i empleats. 

La direcció facultativa considerarà el Pla de Seguretat com a part integrant de l’execució de l’obra. A la 

Direcció Facultativa li correspon el control i supervisió de l’execució del Pla de Seguretat i Salut, 

autoritzant prèviament qualsevol modificació d’aquest, deixant constancia escrita en el 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 en el Pla de Seguretat. 

Els subministradors de mitjans, dispositius, màquines i mitjans auxiliars, així com els subcontractistes, 

lliuraran al cap d’obra, que informarà als Delegats de Prevenció i Direcció Facultativa, les normes per 

al muntatge, desmuntatge, usos i manteniment dels subministres i activitats; tot això destinat a que 

els treballs s’executin amb la seguretat suficient i complint la Normativa vigent. 

 

8.2. Servei de Prevenció 
L’empresari haurà d’anomenar un Servei de Prevenció i Higiene en el Treball donant compliment a 

l’assenyalat a l’article 30 de la Llei 31/195 de Prevenció de Riscos Laborals, que determina en el seu 

Paràgraf 1 com a obligació de l’Empresari la designació d’un o varis treballadors per ocupar-se de les 
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tasques de prevenció de riscos professionals o, en el seu cas, constituir un Servei de Prevenció 

específic dintre de l’empresa, o concretar aquest Servei a una Entitat especialitzada, aliena a aquesta.  

S’entendrà com a Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per realitzar 

les activitats preventives per tal de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels 

treballadors, assessorant i assistint per això 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 aquest servei l’accés a la informació i documentació a que es refereix l’apartat tres de 

l’esmentat article 30 d’aquesta Llei. 

Les funcions seran les indicades a l’article 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 a l’article 16 d’aquesta 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. Serà 

persona idònia per això qualsevol treballador que acrediti haver seguit amb aprofitament 

algun curs sobre la matèria i quan no se’n tingui, el treballador més preparat, a l’entendre de 

la Direcció Tècnica de l’obra, en aquestes qüestions. 

 

8.3. Assegurances de Responsabilitat Civil i tot risc a l’Obra 
Serà preceptiu a 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 a constructor pels danys a terceres persones dels que pugui resultar responsabilitat civil 

extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o negligència, imputables al mateix.  

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 d’acabament definitiva de l’obra. 

 

8.4. Formació  
Tot el personal que realitzi la seva comesa en les fases de fonamentació, estructura i obra en general, 

haurà de realitzar un curs de Seguretat i Higiene en la Construcció, en el que se’ls indicaran les normes 

generals sobre Seguretat i Higiene que en l’execució d’aquesta obra s’adoptaren. 
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Aquesta formació haurà de ser impartida pels Caps de Serveis Tècnics o caps intermedis, recomanant-

se la seva complimentació per Institucions com ara els Gabinets de Seguretat i Higiene en el Treball, 

Mútua d’Accidents, etc. 

Per part de la Direcció de l’empresa en col·laboració amb la Direcció Tècnica de l’obra, es vetllarà 

perquè el personal sigui instruït sobre les normes particulars que per a l’execució de cada tasca o per 

a la utilització de cada màquina siguin requerides. 

Aquesta formació es complementarà amb les notes, que de forma continua la Direcció Tècnica de 

l’obra posarà en coneixement del personal, a través de la seva explosió en el tauló a tal fi habilitant en 

el vestuari d’obra. 

 

8.5. Reconeixements mèdics 
Al ingressar en l’empresa constructora tot treballador haurà de ser sotmès a la pràctica d’un  

reconeixement mèdic, que es repetirà amb la periodicitat màxima d’un any. 

• El reconeixement mèdic serà dut a terme per personal sanitari amb formació acreditada. 

• La vigilància de la salut només es durà 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 

finalitats discriminatòries. 

• Sense consentiment del treballador, la informació mèdica no podrà ser facilitada a 

l’empresari. 
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9. Consulta i participación dels treballadors en materia de seguretat 

9.1. Consulta de l’empresari als treballadors 
 
Conforme marca el Capítol V de la Llei 10/11/1995 Article 33 l’empresari ha de consultar als 

treballadors l’adopció de les decisions relatives a: 

• Introducció de noves tecnologies, amb les conseqüències que porten per a la salut. 

• Organització i desenvolupament d’activitats de protecció de la salut. 

• Designació de treballadors per a mesures d’emergència. 

• Si la empresa té representants dels treballadors, tot l’ho anterior, es durà a terme per 

aquests. 

 

9.2. Delegats de Prevenció 
Delegats de Prevenció o representants dels treballadors en matèria de prevenció seran designats per i 

entre els representants del personal, seguint l’escala marcada per l’Article 35 Capítol V Llei 

10/11/1995. 

Competeix als Delegats de Prevenció: 

• Col·laborar amb la Direcció en la millora de l’acció preventiva de riscos. 

• Promoure als treballadors per cooperar en l’execució de la normativa sobre prevenció. 

• Controlar el compliment de la Normativa de prevenció de riscos laborals. 

• Ser consultat per l’empresari amb caràcter previ a l’execució sobre les decisions a que es 

refereix l’article 33 de la present Llei. 

• Acompanyar als Tècnics, Inspectors de Treball i Seguretat Social en les visites. 

• Exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la Normativa de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

• Rebre informació sobre les inspeccions realitzades per Òrgans o Organismes competents. 

• La informació rebuda estarà sotmesa al que es disposa a l’apartat 2 de l’article 65 de l’Estatut 

dels Treballadors quant al sigil professional. 

• El temps dedicat a la formació serà considerat com a temps de treball a tots els efectes i al seu 

cost no podrà recaure en cap cas sobre els Delegats de Prevenció. 

 

9.3. 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 a la Llei 32/95 

amb les competències 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. 
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• En l’exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut estarà facultat per 

conèixer els danys produïts en la salut dels treballadors per valorar les seves causes i proposar 

les mesures preventives oportunes. 
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10. Normes per a certificació d’elements de seguretat 
Un cop al mes la constructora estendrà la valoració de les partides que en matèria de Seguretat 

s’haguessin realitzat a l’obra. La valoració es farà conforme al Pla i d’acord amb els preus contractats 

per la propietat. Aquesta valoració serà visada i aprovada per la Direcció Facultativa i sense aquest 

requisit no podrà ser abonada per la Propietat. 

L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipuli en el 

contracte d’obra. 

Es tindrà en compte a l’hora de redactar el pressupost d’aquest Projecte o Pla, només les partides que 

intervinguin com a mesures de Seguretat i Higiene, fent omissió dels mitjans auxiliars, sense els quals 

l’Obra no es podria realitzar. 

En cas d’executar a l’obra unitats No previstes en el present pressupost, es definiran total i 

correctament i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se per al seu abonament, tal i com 

s’indica als 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 de l’arquitecte tècnic autor de l’Projecte de 

Seguretat. 
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11. Pla de Seguretat i Higiene 
El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Projecte als seus 

medis i mètodes d’execució. 
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12. Índex de control 
En aquesta obra es portaran obligatòriament els índex següents: 

 

1. Índex d’incidència 

Definició: Número de sinistres amb baixa esdevinguts per cada cent treballadors. 

           
                        

               
 

 

2. Índex de freqüència 

Definició: Número de sinistres amb baixa esdevinguts per cada milió d’hores treballades. 

           
              

                      
     

 

3. Índex d’incidència 

Definició: Número de sinistres amb baixa esdevinguts per cada milió d’hores treballades. 

           
                                               

                       
     

 

4. Índex d’incidència 

Definició: Número d’accidents per cada mil persones exposades. 

           
              

                     
     

 

5. Durada mitja d’incapacitat 

Definició: Número de jornades perdudes per cada accident amb baixa 
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13. Informe d’accidents i deficiències 
Respectant-se qualsevol model normalitzat que pogués ser d’ús normal en la pràctica del contractista, 

les parts 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 que 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 (tall) en el que es va produir l’accident 

- Causes de l’accident 

- Importància aparent de l’accident 

- Possible especificació sobre errades humanes 

- Lloc, persona i forma de produir-se la primera cura. (Metge practicant, socorrista, 

personal d’obra). 

- Lloc de trasllat per hospitalització 

- Testimonis de l’accident (verificació nominal i versions d’aquests). 

 

Com a complement d’aquest informe s’emetrà un informe que contingui: 

 ¿Com s’hagués pogut evitar?. 

 Ordes immediates per executar 

 

B. Informe de deficiències 

- Identificació de l’obra 

- Data en que s’ha produït l’observació 

- Lloc (tall) en el que s’ha fet l’observació 

- Informe sobre la deficiència observada 

- Estudi de millora de la deficiència en qüestió 
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14. Estadístiques 
A. Els informes de deficiències es disposaran degudament ordenats per dates des de l’origen de 

l’obra fins al seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel Comitè de 

Seguretat i Salut o Delegació de Prevenció i les normes executives per contrarestar les 

anomalies observades. 

 

B. Els informes d’accident, si es produïssin, es disposaran de la mateixa forma que els informes 

de deficiències. 
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Estudi de Seguretat i Salut.
Condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

AMIDAMENTS Data: 06/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST P210684
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

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 25,000

3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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 45,000

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 30,000

6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

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 35,000

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 35,000

10 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

EUR



Estudi de Seguretat i Salut.
Condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

AMIDAMENTS Data: 06/06/14 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 12000006 ud Armilla reflectant

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

13 12000007 ud Armilla salvavides

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 19000000 ud Protector auditiu

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

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 8,000

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), sense butxaques, homologada segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 120,000

Obra 01 PRESSUPOST P210684
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152X000 m Barana tipus sargent i tauló

AMIDAMENT DIRECTE 474,445

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

3 H154X002 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 H151X001 u Flotador inclòs corda de 20 m

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

5 HBC1X001 u Fondeig i retirada 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 60 kg cadascun units per una cadena
d'entre 7 i 10 metres, inclou el transport per mitjans marítims fins al punt de fondeig

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/06/14 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HBC1X002 u Subministrament 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 60 kg cadascun units per una cadena
d'entre 7 i 10 metres

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 21000003 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

8 22000000 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

9 23000000 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

10 24000000 m Cordó balisament reflectant, inclòs suport, col·locació i desmuntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

11 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

12 H15Z2011 h Senyaler

AMIDAMENT DIRECTE 130,000

13 H154X000 ud Boia flotant de senyalització amb llum i mort.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 HBC19081 m Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3.500,000

15 HBB11112 m2 Placa informativa per a senyalització

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

16 HBDXXX1 ud Señalización luz intermitente

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

Obra 01 PRESSUPOST P210684
Capítol 03  PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d´intensitat nominal

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/06/14 Pàg.: 4

2 51000000 ud Instal·lació de posada a terra composta per cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques,
tec.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 53000000 ud Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST P210684
Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST P210684
Capítol 05  DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

Obra 01 PRESSUPOST P210684
Capítol 06  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST P210684
Capítol 07  EQUIPAMENTS

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 06/06/14 Pàg.: 5

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

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 25,000

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 3,000

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 6,000

11 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST P210684
Capítol 08  EXTINCIÓ D'INCENDIS

EUR
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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 8,000

Obra 01 PRESSUPOST P210684
Capítol 09  ALTRES

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,79ud12000006 Armilla reflectantP- 1
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €28,13ud12000007 Armilla salvavidesP- 2
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €16,85ud19000000 Protector auditiuP- 3
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €19,08ud21000003 Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa col·locació.P- 4
(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €21,04ud22000000 Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació.P- 5
(VINT-I-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €8,07ud23000000 Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació.P- 6
(VUIT EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €1,10m24000000 Cordó balisament reflectant, inclòs suport, col·locació i desmuntatge.P- 7
(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €95,33ud51000000 Instal·lació de posada a terra composta per cable de coure, elèctrode connectat a terra en masses
metàl·liques, tec.

P- 8

(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €137,12ud53000000 Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la instal·lació.P- 9
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €6,51uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

P- 10

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,45uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 11

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 12
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €11,72uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136P- 13
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €0,96uH144D205 Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143 i
UNE EN 12083

P- 14

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €10,41uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d´escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420

P- 15

(DEU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,44uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 16

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,93uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

P- 17

(VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,75uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

P- 18

(VINT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €56,02uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

P- 19

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €50,93uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN
365 i UNE EN 354

P- 20

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,97uH1481442 Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

P- 21

(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €8,11uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340

P- 22

(VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €7,81uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN
348

P- 23

(SET EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €10,52uH14899A0 Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), sense butxaques, homologada
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

P- 24

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €19,53uH151X001 Flotador inclòs corda de 20 mP- 25
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €9,09mH152X000 Barana tipus sargent i taulóP- 26
(NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €3.155,31udH154X000 Boia flotant de senyalització amb llum i mort.P- 27
(TRES MIL  CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €36,66uH154X002 Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims P- 28
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €33,42hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 29
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €109,14uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 30
(CENT NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €15,23hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 31
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €15,23hH15Z2011 SenyalerP- 32
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €40,62uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 33

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €300,00m2HBB11112 Placa informativa per a senyalitzacióP- 34
(TRES-CENTS EUROS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,20mHBC19081 Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €491,40uHBC1X001 Fondeig i retirada 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 60 kg cadascun
units per una cadena d'entre 7 i 10 metres, inclou el transport per mitjans marítims fins al punt de
fondeig

P- 36

(QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €2.892,52uHBC1X002 Subministrament 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 60 kg cadascun
units per una cadena d'entre 7 i 10 metres

P- 37

(DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €18,39udHBDXXX1 Señalización luz intermitenteP- 38
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €39,44uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €315,10mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 40

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €250,03mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 41

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €240,46mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 42

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

 €41,11uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fustaP- 43
(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €50,55uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 44

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €401,83uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 45

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €87,85uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 46

(VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €105,25uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €79,78uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €48,54uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 49

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)



Estudi de Seguretat i Salut.
Condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 06/06/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,60uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 50
(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €99,05uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 51

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €162,50uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 52
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €17,33uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 53
(DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €27,00uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 54
(VINT-I-SET EUROS)

 €167,82uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 55
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,23hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 56
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €199,76uHX11X055 Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d´intensitat nominalP- 57
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 12000006 ud Armilla reflectant 18,79 €

Sense descomposició 18,79000 €

P-2 12000007 ud Armilla salvavides 28,13 €

Sense descomposició 28,13000 €

P-3 19000000 ud Protector auditiu 16,85 €

Sense descomposició 16,85000 €

P-4 21000003 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa col·locació. 19,08 €

Sense descomposició 19,08000 €

P-5 22000000 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació. 21,04 €

Sense descomposició 21,04000 €

P-6 23000000 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació. 8,07 €

Sense descomposició 8,07000 €

P-7 24000000 m Cordó balisament reflectant, inclòs suport, col·locació i desmuntatge. 1,10 €

Sense descomposició 1,10000 €

P-8 51000000 ud Instal·lació de posada a terra composta per cable de coure, elèctrode connectat a terra en

masses metàl·liques, tec.

95,33 €

Sense descomposició 95,33000 €

P-9 53000000 ud Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la instal·lació. 137,12 €

Sense descomposició 137,12000 €

P-10 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE EN 812

6,51 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,45 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 11,72 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 136 11,72000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE EN 143

i UNE EN 12083

0,96 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE E 0,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d´escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE EN 511 i UNE EN 420

10,41 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

5,44 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,44000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

8,93 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 8,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN

345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE

EN 347/A i UNE EN 347-2

20,75 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 20,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d´acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

56,02 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 56,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,

element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE

EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

50,93 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 50,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

20,97 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 20,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE EN 340

8,11 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 8,11000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE

EN 348

7,81 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 7,81000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), sense butxaques, homologada

segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

10,52 €

B14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%), sense butxaques, homol 10,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H151X001 u Flotador inclòs corda de 20 m 19,53 €
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Sense descomposició 19,53000 €

P-26 H152X000 m Barana tipus sargent i tauló 9,09 €

Sense descomposició 9,09000 €

P-27 H154X000 ud Boia flotant de senyalització amb llum i mort. 3.155,31 €

Sense descomposició 3.155,31000 €

P-28 H154X002 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims 36,66 €

Sense descomposició 36,66000 €

P-29 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,42 €

Altres conceptes 33,42000 €

P-30 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 109,14 €

Altres conceptes 109,14000 €

P-31 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut 15,23 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-32 H15Z2011 h Senyaler 15,23 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-33 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

40,62 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,39000 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-34 HBB11112 m2 Placa informativa per a senyalització 300,00 €

Sense descomposició 300,00000 €

P-35 HBC19081 m Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,20 €

BBC19000 m Cinta d´abalisament 0,13000 €

Altres conceptes 1,07000 €

P-36 HBC1X001 u Fondeig i retirada 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 60 kg

cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres, inclou el transport per mitjans marítims

fins al punt de fondeig

491,40 €

Sense descomposició 491,40000 €

P-37 HBC1X002 u Subministrament 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 60 kg

cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres

2.892,52 €

Sense descomposició 2.892,52000 €

P-38 HBDXXX1 ud Señalización luz intermitente 18,39 €

Sense descomposició 18,39000 €

P-39 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

39,44 €

BMY31000 u Part proporcional d´elements especials per a extintors 0,22000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,60000 €

Altres conceptes 6,62000 €

P-40 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

315,10 €
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interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poli 315,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-41 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

250,03 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de pol 250,03000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-42 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

240,46 €

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 240,46000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-43 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 41,11 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,19000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,38600 €

Altres conceptes 18,53400 €

P-44 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

50,55 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 46,74000 €

Altres conceptes 3,81000 €

P-45 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

401,83 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 399,55000 €

Altres conceptes 2,28000 €

P-46 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

87,85 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 82,52000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-47 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 105,25 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 99,92000 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-48 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 79,78 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 78,95000 €

Altres conceptes 0,83000 €

P-49 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

48,54 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 47,02000 €

Altres conceptes 1,52000 €

P-50 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,60 €
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BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,84000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-51 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene

en el treball

99,05 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat 99,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-52 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 162,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 17,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-54 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-55 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-56 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 15,23 €

Altres conceptes 15,23000 €

P-57 HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d´intensitat nominal 199,76 €

Sense descomposició 199,76000 €
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CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 10)

45,0006,51 292,95

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 - 11)

25,0005,45 136,25

3 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN
136 (P - 13)

25,00011,72 293,00

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 -
15)

45,00010,41 468,45

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 - 16)

30,0005,44 163,20

6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 17)

25,0008,93 223,25

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 18)

25,00020,75 518,75

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 - 21)

35,00020,97 733,95

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 - 22)

35,0008,11 283,85

10 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element
dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d´amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362,
UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354 (P - 20)

15,00050,93 763,95

11 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 12)

15,0000,24 3,60

12 12000006 ud Armilla reflectant (P - 1) 35,00018,79 657,65

13 12000007 ud Armilla salvavides (P - 2) 15,00028,13 421,95

14 19000000 ud Protector auditiu (P - 3) 20,00016,85 337,00

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 - 19)

8,00056,02 448,16

16 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 23)

4,0007,81 31,24

EUR
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17 H14899A0 u Jaqueta de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó (100%),
sense butxaques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348 (P - 24)

4,00010,52 42,08

18 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE EN 143 i UNE EN 12083 (P - 14)

120,0000,96 115,20

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.934,48

OBRA PRESSUPOST  P21068401

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152X000 m Barana tipus sargent i tauló (P - 26) 474,4459,09 4.312,71

2 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 29)

300,00033,42 10.026,00

3 H154X002 u Salvavides, inclos cordes d'amarrament en treballs marítims (P -
28)

25,00036,66 916,50

4 H151X001 u Flotador inclòs corda de 20 m (P - 25) 16,00019,53 312,48

5 HBC1X001 u Fondeig i retirada 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 60 kg
cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres, inclou el
transport per mitjans marítims fins al punt de fondeig (P - 36)

2,000491,40 982,80

6 HBC1X002 u Subministrament 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 60 kg
cadascun units per una cadena d'entre 7 i 10 metres (P - 37)

2,0002.892,52 5.785,04

7 21000003 ud Topalls per a camió en excavacions i zones d'apilaments, inclosa
col·locació. (P - 4)

18,00019,08 343,44

8 22000000 ud Cartell indicatiu risc sense suport metàl·lic i amb col·locació. (P -
5)

16,00021,04 336,64

9 23000000 ud Cartell indicatiu risc amb suport metàl·lic i amb col·locació. (P - 6) 16,0008,07 129,12

10 24000000 m Cordó balisament reflectant, inclòs suport, col·locació i
desmuntatge. (P - 7)

300,0001,10 330,00

11 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

14,00040,62 568,68

12 H15Z2011 h Senyaler (P - 32) 130,00015,23 1.979,90

13 H154X000 ud Boia flotant de senyalització amb llum i mort. (P - 27) 4,0003.155,31 12.621,24

14 HBC19081 m Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

3.500,0001,20 4.200,00

15 HBB11112 m2 Placa informativa per a senyalització (P - 34) 4,200300,00 1.260,00

16 HBDXXX1 ud Señalización luz intermitente (P - 38) 28,00018,39 514,92

CAPÍTOLTOTAL 01.02 44.619,47

OBRA PRESSUPOST  P21068401

CAPÍTOL PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A
d´intensitat nominal (P - 57)

2,000199,76 399,52

2 51000000 ud Instal·lació de posada a terra composta per cable de coure,
elèctrode connectat a terra en masses metàl·liques, tec. (P - 8)

3,00095,33 285,99

3 53000000 ud Interruptor diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA, inclosa la
instal·lació. (P - 9)

3,000137,12 411,36

CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.096,87

OBRA PRESSUPOST  P21068401

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 55) 25,000167,82 4.195,50

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 31) 25,00015,23 380,75

CAPÍTOLTOTAL 01.04 4.576,25

OBRA PRESSUPOST  P21068401

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 54) 25,00027,00 675,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 675,00

OBRA PRESSUPOST  P21068401

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 51)

5,00099,05 495,25

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
52)

5,000162,50 812,50

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 53) 5,00017,33 86,65

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.394,40

OBRA PRESSUPOST  P21068401

CAPÍTOL EQUIPAMENTS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 56) 300,00015,23 4.569,00

2 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 40)

10,000315,10 3.151,00

3 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb

6,000250,03 1.500,18

EUR



Estudi de Seguretat i Salut.
Condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

PRESSUPOST Pàg.:06/06/14 4Data:

instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 41)

4 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 42)

4,000240,46 961,84

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

3,000105,25 315,75

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

3,00079,78 239,34

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

10,00048,54 485,40

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 50)

25,0001,60 40,00

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 - 46)

3,00087,85 263,55

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 - 45)

6,000401,83 2.410,98

11 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 43)

4,00041,11 164,44

12 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

10,00050,55 505,50

CAPÍTOLTOTAL 01.07 14.606,98

OBRA PRESSUPOST  P21068401

CAPÍTOL EXTINCIÓ D'INCENDIS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

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 - 39)

8,00039,44 315,52

CAPÍTOLTOTAL 01.08 315,52

OBRA PRESSUPOST  P21068401

CAPÍTOL ALTRES09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 30)

16,000109,14 1.746,24

CAPÍTOLTOTAL 01.09 1.746,24

EUR



Estudi de Seguretat i Salut.
Condicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras

RESUM DE PRESSUPOST Data: 06/06/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 5.934,48

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 44.619,47

Capítol 01.03  PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1.096,87

Capítol 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 4.576,25

Capítol 01.05  DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL 675,00

Capítol 01.06  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 1.394,40

Capítol 01.07  EQUIPAMENTS 14.606,98

Capítol 01.08  EXTINCIÓ D'INCENDIS 315,52

Capítol 01.09  ALTRES 1.746,24

Obra 01 Pressupost P210684 74.965,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
74.965,21

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost P210684 74.965,21

74.965,21

euros



Estudi de Seguretat i Salut 

Pressupost acondicionament i millora del Port Natural de l´Estany Gras 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE      Pàg. 1 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .................................      74.965,21 

13,00 % Despeses Generals SOBRE 2.407.961,83....................           9.745,48 

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 2.407.961,83.........................        4.497,91 

 

Subtotal            89.208,60 

 

16,00 % IVA SOBRE 2.865.474.58..............................................       11.597,12 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE       €         100.805,72 

 

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

 

( CENT MIL VUIT-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS ) 

 

Barcelona, Juny de 2014 

 

 

 

Signat 

 

 

Roger Bosch Segarra 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 



 

Juny 2014 

 

 

  

CODI | 711-PRO-CA-6468 

AUTOR | ROGER BOSCH SEGARRA 

TUTORS 
 VICENÇ GRACIA GARCIA 

 F. XAVIER GIRONELLA I COBOS 
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