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Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema 
d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

1. MD.-MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 

FITXA DEL PROJECTE 
 
 
Títol del projecte: 
Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema 
d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 
Pressupost de licitació (IVA inclòs) 
 
691.289,21€ (SIS-CENTS NORANTA-UN MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 
VINT-I-UN CENTIMS) 
 
Emplaçament 
 
El camp de futbol s’emplaçarà en els terrenys de l’antiga fàbrica de palets Farrés  Palomeras 
S.A., al costat del Sistema d’Aiguamolls Construïts de Can Cabanyes (SACC). 
 
Titular terreny: 
Ajuntament de Granollers. 
 
Promotor: 
Ajuntament de Granollers. 
 
Tècnic redactor 
Pau Termes Pujol 
 
 

DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
Els documents que formen el present projecte són els següents: 
DOCUMENT 1: MEMÒRIA 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
ANNEXES A LA MEMÒRIA 
Annex 1: Normatives 
Annex 2: Estudi de Seguretat i salut 
Annex 3: Plànning d’obra 
Annex 4: Control de qualitat 
Annex 5: Estudi impacte ambiental 
Annex 6: càlcul de sanejament 
Annex 7: Justificació de preus 
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DOCUMENT 2: PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES 
DOCUMENT 3: PLÀNOLS 
DOCUMENT 4: PRESSUPOST 
QUADRES DE PREUS 1 I  2 
ESTAT D’AMIDAMENTS 
PRESSUPOST 
FULL RESUM 
 
 
 



 

 

 

 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema 
d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

EMPLAÇAMENT I DESCRIPCIÓ ESTAT ACTUAL. 
 
 
El camp de futbol es construirà als terrenys del costat del l’Aiguamoll Construït de Millora 
Ambiental Parc Periurbà SPJ4 de Granollers. 
El parc Periurbà SPJ4 de Granollers se situa a la plana pluvial del marge dret del riu Congost, a 
l’alçada de l’estació depuradora d'aigües residuals de Granollers. Antigament, tot l’entorn del riu 
congost al seu pas per Granollers estava format per ecosistemes molt degradats i sense valor 
ecològic, degut a la intensa activitat humana que s’hi va desenvolupar durant el segle passat. 
Actualment, el parc de Can Cabanyes està rodejat d’una sèrie d’infraestructures, com són: 
l’EDAR de Granollers i la planta de compostatge (marge esquerre del riu), la carretera de 
Montmeló, el Circuit de Catalunya i el polígon industrial de Can Gordi-Can Català que li 
confereixen un valor afegit com a reservori de flora i fauna i com a espai de lleure. L'espai està 
catalogat pel pla especial de Granollers com a espai d'interès municipal, i ha estat inclòs, com a 
part de l'espai del riu Congost, a la Xarxa Natura 2000. 
 Actualment, la parcel·la es troba en els terrenys de l’antiga fàbrica Farrés Palomeras S.A., 
dedicada a la fabricació de palets i embalatges. Caldrà doncs, enderrocar part de la nau principal 
per poder encabir-hi el camp. 
 
 

ANTECEDENTS 
 
La parcel·la era propietat d’una antiga fàbrica de palets i embalatges, del polígon industrial de 
Can Gordi-Can Català. Basant-se en l’Agenda 21(1992) i amb el que es recull al II Pla Estratègic 
(2010), facilita la requalificació de la parcel·la per dedicar-la a equipaments, per poder construir 
el camp de futbol. 
 

AXECAMENT TOPOGRÀFIC 
 
La parcel·la la qual és sotmesa a aquest projecte, era una antiga zona d’emmagatzematge de 
material, per tant consolidada, i que no presenta grans desnivells entre un extrem i l’altre. 
En aquesta parcel·la s’ha realitzat un estudi topogràfic el en el qual s’ha pogut comprovar que la 
zona on anirà el terreny de joc presenta un desnivell longitudinal  amb una variació màxima de 
150 cm entre una punta i l’altra del terreny. En  sentit transversal, el desnivell és de menys de 50 
cm entre un costat i l’altre.  
 
 

OBJECTIUS 
 
El present document contempla els aspectes propis del necessari projecte per a la posterior 
execució de les obres de construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb 
aprofitament de l’aigua del sistema d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema 
d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

PROPOSTA D’ORDENACIÓ 
 

Criteris 
 
Per a la redacció del projecte s’han tingut en compte en el disseny dels espais esportius i 
complementaris i la definició dels elements constructius els preceptes establerts per la legislació 
vigent que sigui d’aplicació i els requeriments de la normativa tècnica i les recomanacions dels 
criteris constructius del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) 
i les normatives de les federacions esportives corresponents. 
 

La Proposta d’Ordenació  
 
La solució adoptada, generalment, és canviar l’aspecte de tota aquesta zona, construint un camp 
de gespa artificial que, degut a les necessitats del paviment interior del terreny de joc, s’ha 
previst també la adequació del contorn del camp a partir de la creació d’un acerat de formigó 
amb la finalitat de crear un millor entorn, més estètic i agradable, i no contaminar la zona de joc. 
 
2.1.- Terreny de joc.- 
 
La situació del terreny de joc ve condicionada per la forma de la parcel·la actual, situant el centre 
del camp alineat amb el punt mig de la nau actual. Les dimensions del camp  compliran les 
distanciés de seguretat que ens defineixen les normatives. 
 
Per fer la construcció del camp de gespa artificial s’ha de començar preparant una base d’asfalt i 
una subbase de tot-u, aconseguint així un terreny més estable i aconseguint una planimetria 
adequada. 
 
Degut a la modificació del paviment i la col·locació d’una capa asfàltica s’ha de realitzar un 
sistema de drenatge, ja que al col·locar l’asfalt el drenatge serà superficial. Per aconseguir 
drenar el camp es realitzarà a partir d’unes canals que, depenent de les pendents, es col·locaran 
a un lloc o altre. En aquest cas, degut a les pendents actuals de la parcel·la, s’ha decidit donar-li 
pendents a dues aigües, i per aquest motiu, es col·locaran canals en els dos laterals dels camps. 
 
Per una millor confortabilitat del paviment de gespa artificial es col·locarà un sistema de reg. 
Aquest sistema de reg consisteix en 6 canons situats en les quatre cantonades del terreny de joc 
i a la meitat dels dos laterals, sempre fora del paviment esportiu. A aquest sistema de reg també 
s’instal·la una bomba per poder donar la pressió necessària als canons, i degut a la aspiració 
que demanen les bombes s’ha de col·locar un dipòsit per no afectar la xarxa d’aigua potable. 
L’aigua provindrà de l’efluent del Sistema d’Aiguamolls Construïts de Can Cabanyes que, un cop 
surt de la bassa, presenta les característiques físico-químiques i biològiques necessàries per l’ús 
que se li donarà. 
 
 
 



 

 

 

 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema 
d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

DIMENSIONS. 
 
El nou camp  que es projecta tindrà les dimensions següents: 
 

CAMP DE FUTBOL : 101x 67 m 

Terreny de Joc : 96 x 60 m 

Amplada de Bandes: 1.50 m 

Amplada de Fons: 2.50 m 

 
 
El marcatge del terreny de joc podrà ésser modificat, si així ho fa constar la direcció facultativa, 
segons les necessitats d’ ús. 
 

PLANIMETRIA. 
 
El nou camp de futbol tindrà dues pendents transversals d’aproximadament el 0.8 % fins als 
laterals. Això vol dir que presentarà un desnivell de 24 cm entre la línia de banda i l’eix 
longitudinal, el qual no té pendent.  
 
Pel que fa a les cotes de planimetria, s’ha definit la cota ±0,00 com la de acabament del fons 
d’excavació de la caixa al llarg de les dues bandes. Aquesta cota correspon amb la 97,80 del 
plànol topogràfic. La cota de l’eix longitudinal quedarà 24 cm més alta, es dir, la 98,04. 
 
Es molt important que la pendent a dues aigües quedi reflectida des del fons de la caixa. 
D’aquesta manera s’aconsegueix que les següents capes (sub-base granular i les dues 
d’aglomerat asfàltic) tinguin el mateix gruix, la qual cosa farà que tota la superfície del camp 
tinguí una resposta similar a les sol·licitacions. 
 
 
 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
D’acord amb el previst en el R.D. 1627/1997, i per no estar inclòs en els supòsits en ell 
esmentats, serà suficient la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el qual s’inclou com a  
document independent del projecte. 
 
 

CONTROL DE QUALITAT. 
 
L’execució de l’obra es durà a terme amb materials i tècniques constructives d’ús comú, per la 
qual cosa no es considera necessària l’elaboració d’un Programa de Control de Qualitat 
específic, malgrat tot, hauran de fer-se els  controls de qualitat definits en el Plec de Condicions, 
i tots aquells que la D.F. consideri necessaris durant el transcurs de l’obra.  
 



 

 

 

 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema 
d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

Les característiques i requisits que hauran de complir els materials i unitats d’obra integrants del 
projecte, estaran d’acord amb les determinacions de la normativa específica d’obligat 
compliment i en vigor a la data d’executar-se les obres. 
 
Els materials prefabricats com canaletes, vorades, tubs, col·lectors, etc., hauran d’aportar el 
corresponent certificat d’homologació. 
 
Els criteris per a la recepció o rebuig dels materials els decidirà la Direcció Facultativa. 
 
 
 

CRITERIS DE MEDICIÓ. 
 
Els amidaments es realitzaran sobre obra realment executada, al marge dels amidaments que 
s’indiquen en l’estat d’amidaments com a document del projecte. Qualsevol excés de medició 
superior al 10% de la xifra que indiqui l’E.M haurà de ser justificat pel constructor i acceptat per 
la propietat. 
 
 

TERMINI D’ EXECUCIÓ. 
 
El termini d’execució de les obres s’estableix en 15 setmanes a comptar a partir del dia següent 
al de la signatura de l’acta de replanteig. 
 
 

PRESSUPOST. 
 
El pressupost de contracte per a l’execució de les obres que es defineixen en aquest projecte, 
ascendeix a: 
  
711.419,94€ (SET-CENTS ONZE MIL QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB NORANTA-
QUATRE CENTIMS) IVA inclòs. 
 

2. MD.-MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 

Extracció d’elements i demolicions. 
 
El procés constructiu d’ un camp es divideix en les següents fases: 
 
Treballs previs 
Moviments de terres 
Sanejament 
Xarxa de reg 
Pavimentació 
Equipament esportiu i acabats 
 
 



 

 

 

 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema 
d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

Treballs previs. 
 
Aquesta fase d’obra es descomposa en dos punts principals que són demolicions i replanteig 
 

demolicions 
 
Dins d’aquest apartat es troba la retirada de tots els elements que s’hauran de retirar per l’inici 
d’obra. LA principal demolició és una nau industrial de 50m de llarg per 50m d’ample que 
pertanyia a Farrés Palomeras S.A. 
 
Totes les tasques que es realitzen seran amb la finalitat de deixar la superfície preparada per 
començar amb el replanteig del camp. 
 

Demolició d’edificacions  
 
 
 

replanteig 
 
Abans de l’inici de les obres pròpiament esmentades, s’efectuarà un replanteig del terreny de joc 
per a situar-lo d’acord amb el plànol d’emplaçament. 
 
S’efectuarà el replanteig de línies exteriors que delimiten la superfície de joc sobre les quals 
hauran de marcar-se els vèrtexs del camp. També hauran de marcar-se els eixos principals i 
totes aquelles referències que es considerin necessàries. 
 
Una vegada realitzat el replanteig inicial es signarà l’acta de replanteig corresponent, per part de 
la Direcció Facultativa, la propietat i el constructor. A partir de la signatura de l’esmentada acta 
començarà a comptar el termini d’execució ofertat. 
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Moviment de terres (Subbase granular). 

 
El moviment de terres compren les tasques generals d’excavació, reblert i compactat del camp i, 
en particular, l’obertura de rases per a la col·locació del sanejament, reg i fonamentacions de 
canaletes, vorades, tancaments i de porteries. 
 
Les necessitats del nou camp que es projecta, tant del paviment de gespa artificial com de la 
base aglomerada i subbase granular que la suporten, impliquen que el fons de l’esplanada base 
sigui completament estable. 
 
 
L’esplanada, per garantir la seva estabilitat i seguint les pendents d’acabat, es compactarà per 
garantir el 95% PM (Proctor Modificat). 
  
Per facilitar l’execució de la planimetria d’aquesta capa, així com el treball de la màquina 
motoanivelladora, es realitzarà un estaquillat del camp segons una quadrícula de 10x10 
aproximadament. Les estaques seran de fusta de 5x5 cm. de secció i 45 cm de llarg, anivellades 
una a una mitjançant nivell òptic segons els plànols definits de planimetria. 
 
Finalitzada la subbase granular i comprovada la seva compacitat pel laboratori corresponent, es 
procedirà a l’estesa de la capa d’aglomerat asfàltic. 
 
Abans s’haurà col·locat el sanejament, el reg i les canaletes que delimiten l’asfalt i la gespa. 
 
 
 

Compactació de Tot-U  
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Sanejament (xarxa de drenatge). 

 
El sanejament d’un camp de gespa artificial sobre asfalt, és superficial, ja que una de les 
funcions de la capa d’asfalt és impermeabilitzar el terreny. Degut aquest motiu, s’han de col·locar 
unes canaletes en els punts baixos del terreny de joc per la recollida d’aigües. 
 
Degut a que el camp té les pendents cap als laterals, allà es on es col·locaran les canals, limitant 
així també el paviment de gespa artificial de la vorera perimetral.  
 
Les canaletes són de formigó prefabricat polímer de tipus Poligras de la casa Ulma, amb una 
longitud d’1m i una secció de 200mm x 320 mm, amb una capacitat hidràulica variable segons la 
pendent. 
 
Aquesta canaleta te unes característiques particulars que ajuden a una millor evacuació de les 
aigües, vers altres canaletes existents al mercat. 
 Aquetes característiques son: 
Major secció vers la canaleta estàndard, el que ens permet tindre un sol punt d’evacuació per 
tota la canaleta lateral, no haver de col·locar així un tub per sota de la canal. 
Unes dents a un costat el que combinat amb la col·locació d’una capa d’asfalt permet un millor 
desaigua del camp de futbol produint així una evacuació més rapida de l’aigua. Molt important en 
cas de pluges torrencials. 
 
La canaleta anirà col·locada a nivell sobre una base de formigó i rebuda lateralment també amb 
una rigola de formigó de 10 cm. Aquesta rigola anirà perfectament enrasada amb el cantell baix 
de la canaleta i servirà perquè no es deteriori durant la compactació de la infraestructura, i per 
recolzament dels palpadors làser durant l’asfaltat.  
 
La reixeta és de polipropilè i va reforçada per a resistir les càrregues dels vehicles de 
manteniment. 
 
Les canaletes es connectaran entre elles per un tub de 250mm el qual es transformarà en un de 
315mm en el punt de unió de les dues. Es col·locarà pericons registrables al final de cada 
canaleta, els quals constaran de marc i tapa de fundició. 
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pavimentació. 
 

asfalt 
 
Per poder entregar la capa d’asfalt, s’haurà de col·locar una vorada prefabricada de formigó de 
20/12 en els fons del camp la qual portarà la mateixa pendent que el camp. L’aglomerat 
s’entrega contra aquesta, quedant 4 cm per sota del cantell superior de la vorada.  
 
Previ a l’aglomerat es donarà un reg d’adherència sobre la superfície de tot-u acabada; haurà de 
transcórrer almenys 24 h abans de procedir a l’execució de la capa d’aglomerat, també es 
realitzarà una capa de imprimació entre capa i capa d’asfalt. 
 

Canaleta perimetral  
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Una vegada limitada la zona d’asfaltat i quan s’hagi fet tot el moviment de terres pertinent, 
aconseguint l’explanada adequada, es procedirà a estendre l’aglomerat asfàltic, amb un 
espessor de 7 cm (4cm + 3 cm) del tipus S-12 a la primera capa i P-8 a la segona, amb una 
planimetria de 3 mm sota regla de 3m. 
Agafant com a referència el P.G. 3 del Ministeri d’ Obres Públiques i Medi Ambient, sense la 
necessitat de complir-lo. 
 
El procés es realitzarà amb dues capes per tal d’aconseguir una millor planimetria, ja que la 
primera capa assumirà les imperfeccions de la subbase de tot-u. 
 
 
 
 

 
Les diferents capes aniran compactades per mitjans mecànics, segons cotes i pendents fixades 
en el projecte. 
 
 
Un cop finalitzada la capa d’asfalt es procedeix a fer un reg per comprovar si s’ha realitzat 
correctament aquesta capa, si les pendents són correctes i el camp drena correctament, sense 
formar-se bassals.  
 

Primera capa d’asfalt  

Compactació de l’asfalt  
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Gespa 
 
La instal·lació de la gespa es fa sobre l’asfalt, el qual ja esta limitat per la canaleta i les vorades, 
aquest procés es pot separar amb diverses fases; 
 
 
Estesa de gespa artificial: 
 
A partir de mitjans mecànics, es procedirà a l’extesa de les bobines de gespa, deixant-les als 
laterals i preparant-les per a procedir desenrotllar-les i a la unió dels rotllos mitjançant adhesius 
de poliuretà bicomponent sobre cinta plàstica. La instal·lació es flotant. 
 
 
 

 
 
Execució  del marcatge: 
Es comença replantejant i senyalitzant el marcatge de futbol 11 i futbol 7. Per fer la senyalització 
es fa un tall a la gespa mitjançant una guia de doble fulla amb l’ample adient per cada disciplina 
esportiva (12 mm o 8 mm). S’enganxen els marcatges de la mateixa fibra però de diferent color 
(blanc pel futbol 11 i groc o blau pel futbol 7) amb el mateix procediment, amb el que s’ha 
procedit a enganxar els diferents rotllos de la gespa. 
 
Llastrat de la gespa: 
 
El llastrat es descomposa en dues parts, la sorra de sílice i el cautxú SBR. 

Acopi de gespa  

Col·locació dels rotllos de gespa  
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El llastrat de la sorra es fa en varies capes per mitjans mecànics especialment dissenyats per 
aquest tipus de instal·lacions i amb un raspallat intens entre les capes. El llastrat de granulat de 
cautxú SBR de color negre, es realitza igual que el de la sorra. 
 
 
 
Raspallat de la superfície: 
Un cop fets tots els passos es procedeix a raspallar la superfície de camp amb mitjans mecànics 
per acabar de distribuir el llastrat i aixecar la fibra. Finalment s’acompanya d’un generós reg per 
eliminar la pols existent i afavorir l’assentament del propi llastrat. 
 
 
 

acerat 
 
La vorera perimetral és de formigó.  
Els terrenys annexes al camp es pavimenten amb unes pendents oposades al camp, per tal 
d’aconseguir l’evacuació de l’aigua. A la part de la canaleta anirà enrassada a la part superior 
d’ella. 
 
 

 
 
 
 

Preparació de vorera encofrada i amb la malla 
col·locada  
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Barana 
 
Es col·locarà una barana perimetral al camp tal i com es mostra en el plànol. La barana és 
galvanitzada de 110 cm de altura, formada per un tub horitzontal de Ø 50 mm i subjecte per un 
muntant cada 2,00 m. El muntant queda ancorat 30cm en el terreny. 
 
 
 
 
 

Xarxa de Reg. 
 
Es projecta una xarxa de reg composada per 6 canons sectorials de retorn lent situats a cada un 
dels córners i en el centre de les bandes laterals. Els canons es col·locaran sempre fora del 
paviment esportiu. 
 
 
 
Per fer la instal·lació del sistema de reg es comença per fer una anella de reg, la qual consta 
d’un tub de PE-AD ∅90 i pressió nominal de 10 Atm i un corrugat amb un cable 2,5 Rvk06/1kw 
per alimentar les electrovàlvules. Aquesta anella es col·locarà perimetral al camp sense entrar 
dins el paviment esportiu. La connexió de l’anella a la bomba es realitzarà a partir de un tub de 
PE-AD  ∅110. 
 
 
Per la col·locació dels canons i les electrovàlvules es faran dues arquetes per cada canó. Una de 
les arquetes serà registrable, la qual anirà a parar a la anella i és on es col·locarà 
l’electrovàlvula, mentre que l’altre servirà com a cimentació del canó de reg. 
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Es preveu col·locar un dipòsit de reg de 25.000l. 

 
 
El sistema de reg serà automatitzat mitjançant equip programador modular ampliable fins a 6 
estacions que controlarà les electrovàlvules. Cada una de les estacions de l’equip programador 
(de la 1 a la 6) posarà en funcionament un canó, amb un temps de reg d’entre 1 a 4 minuts, 
aproximadament, segons estació. 
 
 
El volum d’ aigua necessari per a un cicle complet de reg és el següent: 
 

Arqueta electrovàlvula i sortida del canó  

Electrovàlvula  
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REG LLARG REG CURT MANTENIMENT
PERIODE CANTONADES (4 canons) 4x2=8 4x1=4 4x0=0

PERIODE CENTRALS (2 canons) 2x4=8 2x2=4 2x2=4
TOTAL TEMPS REG 16 8 4

LITRES/REG 12000 litres 6000 litres 3000 litres  
 
 
L’aigua per al reg provindrè de l’efluent del SAC de Can Cabanyes, ja que l’informe de qualitat 
permet suposar una qualitat dins els límits dels paràmetres fisicoquimics i biològics. 
 

Equipament esportiu. 
 
 
El camp de futbol 11 es dotarà amb el següent equipament esportiu: 
 
 
2 porteries de futbol 11 fixes. 
 
4 banderins de futbol 11. 
 
2 jocs de porteries de futbol 7 abatibles. 
 
2 banquetes per a jugadors suplents. 
 
Marcador electrònic 
 
 
 
Porteries futbol 11: 
 
Es col·locarà un joc de porteries de futbol-11 de marc d’alumini de secció cilíndrica de Ø120 
reforçat interiorment amb ranura posterior per a la fixació de ganxos de PVC. Els pals aniran 
ancorats sobre beines de 50cm encastades en daus de formigó de 0.60x0.60x0.80. (Aquests 
daus hauran d’estar finalitzats abans de procedir a l’execució de la capa d’aglomerat asfàltic, 
havent de quedar enrasats amb la subbase granular, de manera que la doble capa d’aglomerat 
passi per sobre). 
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Banderins: 
 
Es col·locaran banderoles reglamentàries al camp de futbol 11 de forma similar a la que es 
descriu per a la col·locació de les porteries sobre un dau de formigó de 20x30x30 amb beina de 
25cm. El màstic serà d’alumini de 1.50m d’alçada lliure i hauran d’ésser extraïbles. 
 
 
Porteries de futbol-7 abatibles: 
 
S’instal·laran dos jocs de porteries abatibles de futbol 7 d’alumini, de secció circular de Ø90 mm  
amb xarxa de niló de 3mm i malla de 140x140.  
 
 

Preanclatges de porteries de futbol 11  



 

 

 

 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema 
d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

 
 
 
 
 
Banquetes: 
 
Es projecten dues banquetes per a 10 jugadors suplents de 5 m de longitud. Les banquetes 
seran de perfil galvanitzat, seients de PVC termo-moldejats i folre de policarbonat al sostre i 
alumini al lateral. 
 
 

3. MD.-MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
 
Per la redacció del present projecte, d’acord amb l’article 1r. A) u del Decret 462/1971 del 11 de 
març, es tindran en compte les Normes Vigents aplicables sobre construcció en l’execució de les 
obres . 
 
 

 NORMATIVES 
 
El projecte s’ha redactat d’acord amb les ordenances i normativa urbanística fixada en el Pla per 
a aquest complex esportiu. 
 
Norma CTE DB-SE-AE “Accions a l’edificació” 
Norma UNE-EN 1433:2002 “Canales de desague para zonas de circulación utilizados por 
poeatones y vehículos” 
Norma CTEDB-SE-F  “Murs resistents de fàbrica de totxo” 
Instrucció EHE-08 
Normes tecnològiques  N.T.E. 
Normes sobre ferms i paviments del MF (PG-3) 
Norma tecnològica sobre reg i drenatges 
Norma DIN-18035 part 3: drenatges 
Norma DIN-18035 part 5: paviment sintètic 
Norma NIDE del Consell Superior d’Esports 
Reglamentació de la R.F.E. de Futbol 
Reglamentació electrotècnica de B.T. 
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC, Maig 2005) 
Norma UNE-EN 749:2004 per al material esportiu 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat  (DOGC núm. 2043, de 28 d’abril de 1995)   
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries per a 
la prevenció i el control de la legionel·losi. 
Codi Tècnic de l’Edificació, RD 314/2006, de 17 de març de 2006 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación, RD 129/85 
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Justificació de la normativa establerta en el PIEC.  

 
En la redacció del present projecte s’han tingut en compte les ordres dictades pel Pla director 
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC, maig 2005). 
 
Per tal de complir el PIEC col·locarem els canons a una distancia superior a 1,5 m de la línea de 
fora de banda, compilin així també les normes NIDE. 
 
Les baranes que es col·locaran en el camp de futbol seran lliures de qualsevol tipus de aresta o 
cantons vius. El materials utilitzats seran d’acer galvanitzat o en cas que no sigui així estaran 
protegides amb una pintura d’esmalt, protegint-ho així en els dos casos de les inclemències del 
temps. 
 
En el cas dels equipaments esportius s’acreditaran amb les seves corresponents certificacions 
conforme compleixen les normes europees UNEEN. 
 
Els altres punts, estan justificats en el sistema constructiu, en el qual es col·locaran els sistemes 
necessaris per tal de complir tots els punts del PIEC, en els temes de drenatge, estabilitat dels 
terrenys, planimetries entre d’altres. 
 
L’especificació dels diferents punts d’afectació de la normativa en aquest tipus d’obres, es troben 
descrits a l’annex 1. 
 
 

Justificació del compliment del Decret 135/1995. 
 
En la redacció del present projecte s’han tingut en compte les ordres dictades pel Decret 
135/1995 de 24 de març de desenvolupament de la llei 20/1991 de 25 de novembre de promoció 
de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi d’accessibilitat. 
 
Per complir aquesta normativa les aceres que es realitzaran seran de una amplada superior a 90 
cm en totes les parts i en les que s’hagi de realitzar girs seran superiors a 1,50 m. Els desnivells 
que hi hagi es salvaran amb rampes de pendents no superiors a un 8%. 
 
L’especificació dels diferents punts d’afectació de la normativa en aquest tipus d’obres, es troben 
descrits a l’annex 1. 
 
Amb aquest projecte ens comprometem a complir la llei d’accessibilitat a les zones pròpies 
d’actuació. En zones existents no inscrites en l’àmbit de l’obra, on no s’actua, aquesta llei ha 
d’estar complerta des de l’any 2006, no sent objecte d’aquesta licitació. 
 
 

Justificació del compliment del Decret 352/2004. 
 
En el present projecte s’han tingut en compte les ordres dictades pel Real Decret 352/2004 del 
27 de juliol pel que s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la 
legionel·losis. (DOGC 4185-29.7.2004). 
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Les instal·lacions susceptibles d’aplicació d’aquesta normativa en el projecte redactat són 
bàsicament la instal·lació de reg per canons, juntament amb el dipòsit de retenció d’aigua; 
instal·lacions catalogades de baix risc segons s’estableix a l’article 2 del decret.  
 
Per a les instal·lacions de baix risc cal elaborar programes de manteniment higiènico-sanitaris 
adequats a les seves característiques. S’han d’aplicar programes de manteniment que incloguin, 
com a mínim, la neteja i, si escau, la desinfecció preventiva i/o en continu de la instal·lació. Les 
tasques realitzades han d’anotar-ne en un registre d’activitats de manteniment higienico-sanitari. 
La periodicitat de neteja d’aquestes instal·lacions ha de ser, almenys, d’una vegada a l’any. 
  
Com a mesures de prevenció i segons l’establert en aquesta llei, s’estableix un sistema de 
manteniment adequat a la instal·lació, mitjançant la recomanació de neteja periòdica de les 
toveres del sistema de reg i de cloració de l’aigua acumulada mitjançant pastilles de clor en els 
aljubs, no considerant-ne necessari en aquest cas la instal·lació d’un sistema de cloració 
automàtic, donat que no es tracta d’aigua apta pel consum humà. 
 
 

Homologacions. 
 
En la redacció del present projecte també s’ ha tingut en compte la Normativa de la Real 
Federació Espanyola de Futbol. 
 
Es sol·licita que la gespa estigui homologada per la Federació Espanyola de Futbol. 
 
S’ acompanyen, a la carpeta comercial, les homologacions de la F.E. de Futbol de la FIFA i la 
UEFA. 
 
 
Barcelona a 1 de juliol de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Pau Termes Pujol 
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ANNEX 1: NORMATIVES. 
 
 

A l’hora de realitzar la part de disseny de les instal�lacions i d’escollir els materials 

idonis per a l’obra a realitzar s’ha tingut en compte el compliment de les següents 

lleis i normatives de les diferents administracions. 

 

La resta de normativa aplicable al disseny i execució del projecte està controlada 

dintre del sistema de gestió de POLIGRAS IBÉRICA. 

 

Les tres normatives principals que afecten al disseny d’aquest tipus d’obra són: 

 

• PIEC ( norma tècnica del Pla director d’instal�lacions i equipaments Esportius 

de Catalunya) 

• “Reglamento General de Polícia de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas” 

• La llei de 20/1991 de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. 

 

Tot seguit fem menció dels apartats i articles dels documents esmentats que 

afecten a el tipus d’instal�lació que s’està projectant. 
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PIEC 

 

La normativa tècnica del Pla director d’instal�lacions i equipaments esportius de 

Catalunya és d’aplicació a tots els equipaments esportius. En el nostre cas, només 

ens afecta els de nova construcció i les reformes i les ampliacions dels existents, en 

aquells aspectes que els afecti.  

 

Com a introducció de la normativa tècnica d’equipaments esportius, podem dir 

que aquesta normativa estableix els requeriments que es considerin necessaris per 

tal que els equipaments esportius compleixin els principis rectors de la política 

esportiva de la Generalitat de Catalunya, establerts en el títol preliminar de la Llei 

de l’esport, que te com a objectius bàsics el foment, la divulgació, la planificació i 

la coordinació, l’execució, l’assessorament i la implantació de la pràctica de 

l’activitat fisicoesportiva arreu de Catalunya. 

 

En els PIEC es diferencien tres àmbits d’aplicació d’acord amb les característiques 

de l’equipament esportiu amb un grau d’exigència creixent.  

1. Tots els equipaments esportius. Pertanyen només a aquest àmbit quan no 

prestin cap servei esportiu. Així un equipament només ha de complir els 

requeriments d’aquest àmbit si la pràctica que es realitza en ell és lliure i no 

es troba sotmesa a cap control, com als circuits de gimnàstica, les rampes 

de patinatge i les pistes de petanca que es col�loquen en un parc públic, 

una cistella de bàsquet d’una plaça o una pista de vòlei en una platja. 

2. Els equipaments esportius que ofereixen un servei esportiu. Es considera que 

en un equipament esportiu es presta un servei esportiu quan es fa una 

activitat fisicoesportiva organitzada. S’inclouen en aquest grup 

equipaments com una zona de banys, un refugi a la muntanya, un camp 

de golf, una pista d’esquí, el recorregut d’una volta ciclista o d’una cursa 

popular, l’espai natural on es realitza una cursa d’orientació o la pista de 

vòlei a la platja on es realitza un torneig a l’estiu.  

3. Les instal�lacions esportives convencionals que ofereixen un servei esportiu. 

S’entén que una instal�lació esportiva és convencional quan ha estat 

construïda principalment per la practica esportiva i correspon a les 

tipologies d’espais esportius més tradicionals. Disposen de referents reglats 
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amb dimensions establertes encara que no en tots els casos s’hi ajusten. 

Actualment representen la gran majoria dels espais existents i la seva 

distribució és bastant homogènia pel territori. Pertanyen a aquest àmbit les 

pistes, els frontons, els camps, les pistes d’atletisme, les sales, els pavellons, 

les piscines a l’aire lliure, les piscines cobertes, els velòdroms, etc. No 

pertanyen a aquest tipus d’instal�lacions amb espais esportius singulars com 

els camps de golf, les pistes d’esquí, els rocòdroms, els circuits de velocitat, 

etc. Tampoc ho són equipaments com els ports esportius, els refugis, 

aeròdroms, zones d’escalada, els itineraris no motoritzats, etc. 

 

Els requeriments que s’han de complir son acumulatius per tant nosaltres haurem de 

complir els requeriments dels tres àmbits. 

 

A efectes del Pla director d’instal�lacions i equipaments esportius de Catalunya, les 

obres són de construcció o de condicionament. Es consideren obres de construcció 

les que generen un nou equipament esportiu i per tant comporten la construcció 

de nous espais esportius o complementaris. També es consideren obres de 

construcció les de reforma o ampliació d’instal�lacions ja existents, quan aquestes 

suposin el canvi de la seva tipologia, com per exemple el cobriment i el tancament 

d’una pista poliesportiva o d’una piscina a l’aire lliure. La resta es consideren obres 

de condicionament d’equipaments ja existents, per millorar, ampliar o reformar 

aspectes de seguretat, funcionals o d’habitabilitat dels espais esportius o 

complementaris. 

 

Requeriments tècnics  

1. Tots els equipaments esportius: 

a) Tots els equipaments esportius comptaran amb les mesures de seguretat, 

correctores i de protecció necessàries per tal d’evitar que les activitats que es 

desenvolupin pugui ocasionar algun perjudici per l’entorn. 

b) Els equipaments hauran de disposar de les mesures de senyalització adequades 

a l’activitat prevista per tal d’advertir de manera explícita als usuaris dels perills als 

que s’hagin d’afrontar en la pràctica habitual, recomanant les pautes o restriccions 

que es consideri oportunes.  
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c) Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el 

marcatge, la indicació en un plànol, l’afitament o la senyalització, de manera que 

els usuaris els reconeguin i s’eviti que la resta de la gent pugui interferir en el 

desenvolupament de l’activitat que s’hi practica o que els traspassi, quan això 

representi un risc. 

 

d) Dins dels límits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinàmiques no hi 

pot haver arestes o altres elements esmolats que puguin ser la causa de 

traumatismes en la pràctica habitual. Si no fos possible d’evitar-los, es protegiran 

convenientment. 

e) Al voltant dels límits dels marcatges dels espais esportius hi haurà un marge de 

seguretat lliure d’obstacles o de qualsevol element que pugui ser causa de 

contusions o ferides als usuaris que superin els límits durant la pràctica prevista. La 

seva amplada s’adequarà a la dinàmica de l’activitat, essent proporcional a la 

velocitat dels esportistes. En cap cas serà inferior a 1 metre. Si no fos posible 

guardar aquesta distància es disposaran les proteccions que siguin necessàries. 

f) Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o 

escletxes a l’abast dels usuaris on puguin quedar atrapats els dits o altres parts del 

cos. 

g) Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es dimensionaran 

proporcionats al nombre d’usuaris previstos i al mitjà de transport que aquests 

utilitzin. No es permetrà l’accés rodat a aquells equipaments que no tinguin resolt 

l’aparcament dels vehicles. 

h) Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a l’abast 

dels subministraments i dels serveis que requereixin. 

i) En la construcció d'equipaments esportius s’adoptaran les mesures correctores 

necessàries per reparar l’impacte generat en l’entorn i el paisatge. Els talussos i/o 

desmunts s’executaran de manera que se’n garanteixi l’estabilitat, i es resolgué 

l’escorriment de les aigües recollides per les noves vessants. 

j) Els espais tancats que disposin de sintemes mecànics de ventilació, calefacció o 

condicionament d’aire interior compliran els requeriments establerts pel Codi tècnic 

de l’edificació en el referent a la transposició de la directiva europea referent a 

l’eficiència energètica en els edificis. 

k) Els tancaments interiors es disposaran de manera que hi hagi una separació física 

entre els locals amb diferents temperatures ambients. 



 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del 
sistema d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

l) Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les dutxes, 

compliran els requisits mínims d’habitabilitat establerts per als edificis d’habitatges. 

m) Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mòbil, ha de garantir una 

pràctica segura d’acord amb els criteris i requisits establerts en les normes europees 

UNEEN. La instal�lació l’ha de realitzar personal qualificat, ha de ser revisada 

freqüentment i reparada quan presenti algun desperfecte de manera que 

mantingui les condicions exigides pel seu ús. Qualsevol element que sigui un perill 

per als usuaris s’ha de retirar immediatament i prohibir-ne la utilització. 

 

n) El material esportiu que no s’utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de 

l’activitat s’ha de retirar i emmagatzemar fora de l’abast de la gent i de manera 

que no suposi un risc per al personal encarregat del seu trasllat. o) Els paviments 

construïts als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris en la pràctica 

d’activitats dinàmiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, sense sots o 

desnivells sobtats que facin ensopegar els usuaris i un grau de lliscament adequat al 

calçat que vesteixin, de manera que no caiguin ni se’ls quedi travat el peu. 

o) Els paviments construïts als espais esportius destinats a ser trepitjats per als usuaris 

en la pràctica d’activitats dinàmiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, 

sense sots o desnivells sobtats que facin ensopegar els usuaris i un grau de 

lliscament adequat al calçat que vesteixin de manera que no caiguin ni se’ls quedi 

el peu travat. 

p) Els paviments dels equipaments esportius que els usuaris puguin trepitjar amb el 

peu nu amb presència d’aigua no han de lliscar, de manera que s’eviti el risc de 

caigudes. 

q) Els paviments esportius exteriors han de solucionar l’evacuació de les aigües 

superficials i, en el seu cas, el drenatge del subsòl, dimensionat d’acord amb la 

utilització, el règim de pluges de la zona i la capacitat filtrant del terreny natural. 

r) Tots els paviments interiors seran de neteja i manteniment fàcils. 

s) Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es 

col�loquin dins de l’espai esportiu s’integraran amb el paviment de manera que es 

conservin les característiques requerides per tal d’evitar que puguin ocasionar 

ensopegades o relliscades o que alterin les condicions de pràctica. 

t) Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les 

pilotades que poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se 

no han de suposar un perill per als usuaris, mantenint-se sencers i no produint 



 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del 
sistema d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

fragments tallants. S’indicarà amb claredat la presència de tancaments i portes 

transparents amb la disposició d’elements de senyalització i/o de protecció. 

u) Si es col�loquen cels rasos, projectors, altaveus o altres elements de les 

instal�lacions als sostres dels espais esportius d’interiors on es practiquin jocs de 

pilota, aquests seran resistents als cops o es protegiran per evitar les trencadisses.  

v) Tots els elements metàl�lics situats a l’exterior o en espais humits es protegiran 

adequadament de manera que no es rovellin i seran accessibles per al 

manteniment o s’utilitzaran metalls inoxidables. En les piscines han de suportar 

l’ambient clorat. 

w) Les àrees de bany es trobaran senyalitzades i es diferenciaran les zones on es fa 

peu de les zones fondes, de més de 1.5m de profunditat. 

y) Els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de foscor 

hauran d’estar il�luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a l’ús al qual es 

destini. 

z) Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i altres elements verticals duna 

alçada superior a dos metres no han de permetre que els usuaris de la instal�lació 

s’hi puguin enfilar. 

 

 

2. Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu: 

 

b) Disposaran d’un accés per als usuaris clarament assenyalat. S’indicarà en lloc 

visible i de manera clara i permanent el nom de la instal�lació, del titular i del gestor 

de la instal�lació, en cas que es trobi cedida 

c) Les dimensions de l’accés i els recorreguts interiors permetran que els materials, 

els subministraments i la maquinària puguin arribar als espais esportius, als 

magatzems i a les sales d’instal�lacions tècniques o es disposarà d’un segon accés 

de servei per aquest fi. 

e) L’aforament d’un vestidor requerirà de no menys de 50 cm útils de banc per 

plaça. A les trobades de dos bancs  en escaire es descomptaran els primers 50 cm 

d’un dels dos costats. 

h) L’altura lliure del sostre de les sales especialitzades no serà menor de 3m.  

j) L’altura lliure del sostre dels pavellons  poliesportius no serà menor de 7 m.  

k) La distància lliure entre dos bancs enfrontats dels vestidors no serà inferior a 1.2m. 
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l) L’espai útil per cada dutxa no serà menor de 0.8x0.8m, i es deixarà un pas lliure 

per accedir-hi de 0.8m d’amplada, com a mínim. 

m) Els terres dels espais molls, com les dutxes tindran pendents d’entre l’1 i el 2% 

amb canals i desguassos per la recollida de les aigües d’escorrentia, de manera 

que no s’entollin. No s’han de col�locar plats de dutxa de porcellana o d’altres 

materials lliscants, que s’han de substituir per un paviment antilliscant en pendent 

cap a una canal ran de paret, sota els ruixadors.  

s) Es recolliran les aigües de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigües pluvials. 

Per evitar el desbordament de les canals de les cobertes es col�locaran els 

corresponents sobreeixidors per evacuar les aigües que no engoleixin els baixants. 

t) Es diferenciarà la xarxa d’aigües brutes, que es connectarà al clavegueram per a 

la seva depuració, i la d’aigües pluvials, que es poden abocar als rius o 

emmagatzemar per a ser reutilitzades. 

v) Totes les portes seran reforçades, resistents als cops i aniran equipades amb 

manetes de fàcil accionament, amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent. 

w) Les portes dels espais humits es construiran amb materials inalterables a l’aigua o 

es protegiran convenientment i s’aixecaran de terra no menys de 10 cm, tant els 

marcs com les fulles. 

x) Les portes al voltant d’un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que 

no puguin interferir en la pràctica o suposar un perill per als usuaris. 

y) El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un ús 

públic, estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i 

resistents a l’ús vandàlic i a la humitat. 

z) Els magatzems de material esportiu es disposaran al mateix nivell de l'espai 

esportiu al qual serveixin i al seu entorn, sense graons ni relleus que dificultin el 

moviment. Les dimensions seran proporcionades al material esportiu que han de 

contenir. La geometria i les dimensions i posició de les portes han de permetre 

emmagatzemar el material de manera que sigui fàcilment accessible. 

 

3. Les instal�lacions amb espais esportius convencionals que ofereixen un servei 

esportiu: 

 

c) En la redacció del projecte d’una instal�lació esportiva caldrà disposar de les 

dades geològiques del terreny obtingudes mitjançant l’elaboració d’un estudi 
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geotècnic adequat a les característiques del solar, al tipus de construcció i als 

requeriments del paviment esportiu: estabilitat, resistència portant, grau de 

compactació, composició, drenatge, etc. 

d) L’estructura dels espais esportius coberts ha de disposar de les subestructures 

necessàries i el seu càlcul ha de considerar les càrregues produïdes de manera que 

sigui possible penjar els cortinatges divisoris, les xarxes dels gols, les cistelles, els 

projectors, els conductes de climatització, etc. 

e) Els tancaments situats en el perímetre dels espais esportius d’interior on es realitzin 

activitats dinàmiques a una altura de no menys de 2m no seran abrasius, ni tindran 

arestes ni reclaus, resistiran l’ús i les pilotades i el seu manteniment serà fàcil. Les 

obertures d’aquests tancaments quedaran integrades al mateix pla, amb les portes 

i finestres practicables obrint enfora, de manera que no sobresurtin. 

i) A les instal�lacions esportives que disposin de calefacció o condicionament d’aire 

s’evitarà que al vestíbul d’accés es generin corrents d’aire disposant un cancell en 

l’entrada o altes sintemes que ho evitin. 

j) Els espais complementaris dels vestidors disposaran d’una zona de canvi, serveis 

higiènics i dutxes en un nombre proporcional al seu aforament, adaptats a les 

característiques dels seus usuaris i adequats a les activitats que s’hi practiquin. Com 

a mínim hi haurà una dutxa cada 5 persones i un vàter i un rentaments cada 25 

persones. Quan s’agrupin més d’un vàter en els vestidors d’homes, es podrà 

substituir un vàter per dos urinaris, sempre que hi resti almenys un vàter. 

k) A cada vestidor per tècnics i/o arbitres s’instal�larà un vàter, una dutxa i un 

rentaments, i es moblarà amb un banc per canviar-se i un pupitre, preferentment 

fixats a la paret. Si no es disposa d’un espai específic d’infermeria, almenys un d’ells 

serà adaptat i estarà equipat amb un equip de cures i una llitera. 

m) Els espais esportius tancats han de disposar de llum natural suficient per ser 

utilitzats els dies assolellats sense d’haver d’encendre l’enllumenat elèctric. 

n) Els espais esportius en recintes tancats han de disposar de ventilació natural 

suficient per a ser utilitzats els dies de bonança sense haver de fer funcionar els 

sistemes mecànics de condicionament de l’aire. La ventilació serà preferentment 

creuada i modulable, amb obertures a nord y a sud. 

o) Els espais esportius en recintes tancats on es facin activitats sorolloses, amb 

presència de públic o en aquells on s’hagi previst la realització d’actes musicals es 

condicionaran acústicament per tal d’assolir els temps de reverberació i el grau 

d’intel�ligibilitat de la paraula requerits pel confort dels usuaris.  
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p) Els acabats exteriors dels tancaments seran resistents als impactes, inalterables a 

les accions climàtiques i a la llum solar, de manteniment fàcil, i a les zones a l’abast 

de la gent seran reforçats i protegits de les accions vandàliques. 

q) Els paraments verticals dels vestíbuls, passos i escales seran resistents, fàcils de 

mantenir i reparar, o es protegiran fins a una altura no menor d'1,2 metres amb un 

arrambador d'aquestes característiques. 

r) Als sostres i parets dels espais humits, dels magatzems i dels locals tècnics no es 

col�locaran guixos, escaioles o pintures no rentables. 

t) Les arestes i les trobades dels paraments verticals i els paviments dels espais 

esportius humits s’arrodoniran amb un radi no inferior a 1 cm, com a mínim fins de 

2m d’altura. 

u) Als espais complementaris tots els paviments seran d’alta resistència al desgast, 

impermeables, imputrescibles i de manteniment fàcil. 

v) A les zones de vestidors, dutxes, serveis, als passadissos de peus nus, als locals 

d’instal�lacions tècniques i en aquells altres espais amb terres en pendent i 

desguassos s’instal�larà una xarxa d’aigua per a la neteja, amb preses per a 

mànega d’ús restringit a personal autoritzat. 

w) Per alimentar les dutxes dels espais complementaris, s’instal�larà una producció 

d’aigua calenta sanitària i dipòsits per a l’acumulació dimensionada d’acord amb 

l’aforament d’esportistes i el temps de preparació. 

x) La instal�lació d’aigua calenta sanitària ha de complir les exigències establertes a 

la normativa vigent sobre les condicions higienicosanitàries de la prevenció i control 

de la legionel�losi. Així els dipòsits disposaran de registre d’accés per a la inspecció i 

manteniment i purga de fons, la temperatura del dipòsit final d’acumulació no serà 

inferior a 60ªC i la temperatura de l’aigua de les canonades de distribució no serà 

inferior a 50ªC. 

y) La temperatura de consum de l’aigua calenta de les dutxes no podrà superar els 

38ªC a la sortida dels ruixadors, limitant-la amb vàlvules termostàtiques que barregin 

l’aigua freda i la calenta en la proporció adequada. 
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“Reglamento General de Polícia de Espectáculos Públicos 

y Actividades Recreativas” 

 

Els aspectes referents als espectadors i als espais complementaris per al seu servei 

són objecte de normativa específica al “Reglamento General de Polícia de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”, la Llei sobre policia 

d’espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics, i els reglaments 

que la desenvolupen, competència del Departament d’Interior. En aquells en els 

quals es facin apostes, activitats lúdiques o culturals, seran necessaris l’autorització i 

el control de la Direcció General del Joc i d’Espectacles. 

 

 

Els punts del “Reglamento General de Polícia de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas” que intervenen en la nostra obra són els següents: 

Artículo 1. 

1. Serán aplicables los preceptos del presente Reglamento a los espectáculos, 

deportes, juegos, recreos y establecimientos destinados al público, 

enumerados en el Anexo y a las demás actividades de análogas 

características, con independencia de que sean de titularidad pública o 

privada y de que se propongan o no finalidades lucrativas. 

 

Artículo 26. 

1. Los campos de deportes y los recintos destinados a espectáculos o recreos 

públicos deberán emplazarse en lugares de fácil acceso y provistos de las 

necesarias vías de comunicación con los centros urbanos. 

2. Su fachada o fachadas han de dar a vías públicas o espacios abiertos 

aptos para la circulación rodada. 

3. Los aforos de los campos o recintos estarán en relación con los anchos de 

las vías públicas o espacios abiertos colindantes, en la proporción de 200 

espectadores o concurrentes o fracción, por cada metro de anchura de 

éstos. 
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Artículo 27. 

1. El conjunto de las puertas de acceso a los campos o recintos estará en la 

proporción de 1,20 metros libres por 400 espectadores de aforo o fracción y 

el ancho mínimo de cada una será de 1,80 metros libres. 

2. Si se establecen entradas de vehículos, serán independientes de las 

destinadas a peatones. 

3. Las graderías dispondrán de amplias salidas con escaleras suaves o rampas 

de 1,20 metros de ancho por cada 200 espectadores o fracción y en 

número proporcional a su aforo. 

4. Las escaleras para los pisos altos tendrán como mínimo 1,80 metros de 

anchura. Por cada 450 espectadores o fracción habrá una escalera que 

evacuará directamente a la fachada o fachadas o a pasillos 

independientes. 

Artículo 28. 

1. Las localidades, en todos los campos o recintos cualquiera que sea su 

categoría, serán fijas y numeradas las destinadas a asientos, debiendo ser 

las filas de 0,85 metros de fondo, de los cuales se destinarán 0,40 metros al 

asiento y los 0,45 metros restantes al paso, con un ancho de 0,50 metros 

cada asiento, como mínimo. 

2. Los pasos centrales o intermedios serán, cuando menos, de 1,20 metros de 

ancho. 

3. Las galerías o corredores de circulación serán de 1,80 metros por cada 300 

espectadores, con un aumento de 0,60 metros por cada 250 más o 

fracción. 

4. Entre dos pasos, el número de asientos de cada fila no podrá ser mayor de 

18 y por cada 12 filas deberá existir un paso con el ancho señalado en el 

párrafo 2. 

5. Se dispondrán las localidades con la pendiente y requisitos necesarios de 

modo que desde cualquiera de ellas, cuando el lleno sea completo, pueda 

verse la cancha, el terreno de juego o el circuito de carrera en toda su 

extensión. 
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6. Las de terraza, donde el público pueda permanecer de pie, serán aforadas 

a razón de una persona por cada 0,50 metros cuadrados, en el frente que 

da al terreno de juego, cancha o circuito.  

Artículo 29. 

1. Se prohíben los planos inclinados para los espectadores que han de 

permanecer de pie. A éstos se destinarán graderías de peldaños 

horizontales que, aún en el caso de que fueran de tierra, tendrán, cuando 

menos, un borde construido con algún material fijo y suficientemente sólido. 

Estos peldaños serán de 60 centímetros de altura y a cada espectador se 

destinará un ancho de 50 centímetros. 

2. En la primera fila y cada seis se dispondrán fuertes barandillas para 

contención del público. También se dispondrán en lo alto de las graderías y 

en los pasos de éstas, cuando ofrezcan peligro. 

3. Cada 14 metros de gradería habrá un paso de un metro que no podrá 

ocuparse durante el espectáculo. 

4. Las localidades deberán estar separadas de la cancha, terreno de juego o 

circuito, con una barandilla o cerramiento debiendo estar esta separación 

a una distancia mínima de 2,50 metros. 

Artículo 30. 

1. Según la importancia del campo o recinto y la clase de espectáculo o 

recreo, la Autoridad exigirá las dependencias de aseo, gimnasia, cuartos de 

vestir, botiquín o enfermería, con luz y ventilación directa. 

2. El campo, cancha o recinto deberá estar en comunicación directa con 

estas dependencias, con accesos independientes y aislados de los del 

público. 

Artículo 31. 

1. Se dispondrán los urinarios e inodoros repartidos según los núcleos de 

localidades en condiciones higiénicas y de decencia . 
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Unos y otros irán cubiertos, estarán distribuidos de forma homogénea por todo el 

edificio- y serán independientes los de cada sexo. Por cada 500 espectadores 

habrá cuatro inodoros, de los que la mitad estarán destinados a señoras, y por 

cada 125 espectadores, un urinario. Todos los servicios deberán 

r) A les parets i sostres dels espais humits, dels magatzems i dels locals tècnics no es 

col�locaran guixos, escaioles o pintures no rentables. 

 

u) Als espais complementaris tots els paviments seran d’alta resistència al desgast, 

impermeables, imputrescibles i de manteniment fàcil. 

 

2. estar provistos de lavamanos, cuyo número será igual a la mitad de la suma 

del de inodoros y el de urinarios. 

Artículo 32. 

Las graderías, escaleras y toda clase de dependencias y lugares destinados al 

público deberán resistir en condiciones normales, además de su propio peso, una 

sobrecarga de 400 kilos por metro cuadrado horizontal. La Autoridad dispondrá, en 

su caso, que se realicen las pruebas de resistencia que juzgue pertinentes, para 

determinar las condiciones de resistencia y seguridad. 

Artículo 33. 

La estructura de todas las construcciones será de materiales resistentes al fuego de 

acuerdo con las normas vigentes. Únicamente se podrán tolerar los entramados de 

madera en los campos cuyo aforo sea inferior a 5.000 espectadores, pero con la 

condición de que estén impregnados y protegidos con sustancias ignífugas, 

declaradas como tales por el Ministerio de Industria y Energía y aplicadas por 

Empresas o laboratorios debidamente autorizados. 

Artículo 34. 

Los mismos requisitos y condiciones previstos en los artículos precedentes deberán 

reunir, en cuanto sea posible los lugares abiertos acondicionados para deportes o 

espectáculos náuticos, aeronáuticos u otras actividades recreativas al aire libre, 
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donde se instalen graderíos, plataformas o tribunas para uso del público o se 

habiliten instalaciones para uso de los deportistas o actores que tomen parte en 

tales deportes o espectáculos. 
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Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 

20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 

d'accessibilitat. 

(DOGC núm. 2043, de 28 d'abril de 1995) 

 

Els punts que ens han afectat a l’hora de realitzar la part tècnica del projecte ha 

estat el annex 1 i en casos més específics a calgut la utilització del annex 7. 

Els punts de l’annex 1 que són les normes d’accessibilitat urbanística que intervenen 

en la nostra obre són els següents: (Deixant clar que només som complidors de la 

llei d’accessibilitat en les zones d’actuació pròpies de l’obra, en zones de no 

actuació aquesta llei ha d’estar complerta per part de la propietat des de 

l’entrada en vigor l’any 2006) 

Annex 1 

Normes d’accessibilitat urbanística 

 

1.1 Itineraris adaptats. 

 

1.1.1 Itinerari de vianants adaptat. 

Un itinerari de vianants es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

 

• Tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d’obstacles de 

2,10 m. 

• En els canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle 

d'1,50 m de diàmetre. 

• No incloure cap escala ni graó aïllat. 

• El pendent longitudinal no supera el 8%. 

• El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de les peces. Té un pendent transversal no superior al 2%. 
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• Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari 

són adaptats. 

 

 

 

 

1.2 Elements d'urbanització adaptats. 

 

1.2.1 Paviments en espais d'ús públic. 

Un paviment es considera adaptat quan compleix els requisits següents: 

 

• És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les 

peces. S'admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb 

un 90% PM (Pròctor modificat). 

• Es col� loca un paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els 

passos de vianants. 

• Les reixes i els registres es col� loquen enrasats amb el paviment circumdant. 

Les obertures de les reixes col� locades en itineraris de vianants tenen una 

dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a 

màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin 

ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

 

1.2.4 Escales adaptades. 

Una escala es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

 

• L'amplada útil de pas és d'1,20 m com a mínim. 

• Els graons han de tenir una estesa mínima de 30 cm i una alçada màxima 

de 16 cm, i en escales en projecció corba en planta o no recta hi ha una 

dimensió mínima d'estesa de 30 cm comptada a 40 cm de la cara interior. 

• El nombre de graons seguits sense replà intermedi ha de ser com a màxim 

de 12 unitats. 

• El replans intermedis han de tenir una llargada mínima en la direcció de 

circulació d'1,20 m. 

• L'estesa s'ha d'acabar superficialment amb material no lliscant i no 

presentar discontinuïtat on s'uneix amb l'alçària. 
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• Les escales disposen de baranes que poden ser utilitzades en els dos sentits 

de circulació. 

• Els passamans de l'escala estan situats a una alçada d'entre 0,90 m a 0,95 m 

en replans i 0,80 m a 0,85 m en el tram de graons, i tenen un disseny 

anatòmic que permet d'adaptar la mà, amb una secció igual o 

funcionalment equivalent a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, 

separat com a mínim 4 cm dels paraments verticals. Els passamans s'han de 

prolongar 0,30 m com a mínim més enllà dels extrems a l'acabament de 

cada tram d'escala. El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici 

del tram d'escala. 

• L'inici i el final d'una escala se senyalitzen amb paviment diferenciat de la 

resta i disposen d'un nivell d'il�luminació durant la nit de 10 lux com a mínim. 

• Els espais existents sota les escales han d'estar protegits de manera que 

evitin possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa. 

 

1.2.5 Rampes adaptades. 

Una rampa es considera adaptada quan compleix els requisits següents: 

 

• L'amplada útil de pas és de 0,90 m com a mínim. 

• Pendents longitudinals: 

o Trams de menys de 3 m de llargada: 12% de pendent màxim 

(recomanable 10%). 

o Trams d'entre 3 i 10 m de llargada: 10% de pendent màxim 

(recomanable 8%). 

o Trams de més de 10 m de llargada: 8% de pendent màxim 

(recomanable 6%). 

o S'admet un pendent transversal màxim d'un 2%. 

• El paviment de les rampes és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als 

propis del gravat de les peces. 

• La llargada de cada tram de rampa ha de ser com a màxim de 20 m. 

• En la unió de trams de diferent pendent s'han de col� locar replans 

intermedis. 

• Els replans intermedis tenen una llargada mínima en la direcció de 

circulació d'1,50 m. 
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• A l'inici i al final de cada tram de rampa hi ha un replà d'1,50 m de llargada 

com a mínim. 

• Quan entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell igual o superior a 

0,20 m es disposa d'un element de protecció longitudinal amb una alçada 

de 10 cm per sobre del paviment de la rampa. 

• Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, a una alçada d'entre 

0,90 m i 0,95 m.Els passamans de la rampa tenen un disseny anatòmic que 

permeti d'adaptar la mà, amb una secció igual o funcionalment equivalent 

a la d'un tub rodó de 3 a 5 cm de diàmetre, separat com a mínim 4 cm dels 

paraments verticals. 

• L'inici i el final d'una rampa se senyalitza amb paviment diferenciat de la 

resta i disposa d'un nivell d'il� luminació mínim de 10 lux durant la nit. 

 

1.3 Mobiliari urbà adaptat. 

 

1.3.1 Condicions generals. 

Un element de mobiliari urbà es considera adaptat quan compleix els requisits 

següents: 

 

• Ser accessible a través d'un itinerari adaptat. 

• La seva ubicació permet sempre l'existència d'una banda de pas lliure 

d'obstacles de 0,90 m d'amplada per 2,10 m d'alçada. 

• Els elements sortints i/o volants que són superiors a 15 cm de vol i que limiten 

amb itineraris tenen com a mínim un element fix i perimetral entre 0 i 15 cm 

d'alçada perquè puguin ser detectats per invidents, o bé s'han de situar a 

una alçada igual o superior a 2,10 m. 

• Els elements que hagin de ser accessibles manualment estan situats a una 

alçada d'entre 1 m i 1,40 m d'alçada. 

 

1.3.2 Elements urbans diversos. 

Els elements urbans es consideren adaptats si compleixen el requisits de disseny 

següents: 

 

• Els elements d'accés al recinte tenen una amplada mínima de 0,90 m, una 

alçada mínima de 2,10 m i han d'estar convenientment senyalitzats. 
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• El mobiliari d'atenció al públic té, totalment o parcialment, una alçada 

màxima respecte al terra de 0,85 m. 

• Si disposa solament d'apropament frontal, la part inferior, entre 0,00 m i 0,70 

m d'alçada, en una amplada de 0,80 m com a mínim, queda lliure 

d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes. 

• La taula ha de tenir una alçada màxima de 0,80 m. La part inferior, entre 

0,00 i 0,70 m d'alçada, i en una amplada de 0,80 m com a mínim ha de 

quedar lliure d'obstacles per permetre l'apropament d'una cadira de rodes. 

• En grades i zones d'espectadors, la plaça d'un espectador per a usuaris en 

cadira de rodes té unes dimensions mínimes de 0,80 m d'amplada i d'1,20 m 

de fondària. 
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1.1. 1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 

1.0. Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut te com a objectiu establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995, la Reforma del marc normatiu de la 
prevenció de Riscos Laborals Llei 54/2003, R.D. 171/2004 pel que es desenvolupa l’article 
24 de la Llei 31/95 en matèria de Coordinació d’activitats empresarials i del R.D. 1627/1997, 
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte 
per part dels Contractistes.  
D’aquesta manera, s’integra en el projecte d’execució/constructiu, les premisses bàsiques 
per les quals el Contractista i Subcontractistes puguin preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a complir les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat amb el Pla d’ acció Preventiva pròpia de la empresa, la seva 
organització funcional i els medis a utilitzar, haurà de quedar tot ell recollida en el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
 

1.1. Dades generals de les obres 
 
PROMOTOR 
 Promotor: AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 
 Població: GRANOLLERS 
 Província: BARCELONA 
 
 
AUTOR DEL PROJECTE 
 Nom, cognoms: Pau Termes Pujol 
 Població: Barcelona 
 Província: Barcelona 
 
AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 Nom, cognoms: Pau Termes Pujol 
 Població: Barcelona 
 Província: Barcelona 
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1.2. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest document és vinculant a l’adjudicació del Contracte d’execució de la obra, i per tant 
afecta als empleats de les empreses de la Contracta i Subcontractes relacionats amb els 
treballs de construcció descrites a la Memòria. 
En aquests terminis l’empresa o empreses que participin en la execució de la obra han de 
tenir en compte el següent: 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/95 de 08/11/95), així com de quantes 
disposicions legals que existeixin o puguin dictar-ne al respecte.  
RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
Les empreses Contractistes, mitjançant els representants legals, encarregats, capataços, 
caps d’equip, Comitès d’empresa o delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut 
donarà a conèixer al seu personal les normes de seguretat han d’aplicar-se a la obra. 
 

1.3. Disposicions legals d’aplicació 
 
Les disposicions legals d’aplicació, seran les descrites en el Plec de Condicions d’aquest 
Estudi de Seguretat i Salut. 
Apart de les disposicions legals descrites en el Plec de Condicions, es tindran en compte 
les Normes contingudes en el Reglament de Règim Interior Normativa de Seguretat i Salut 
de la empresa, així com dels convenis col·lectius i pel seu interès, el repertori de 
recomanacions protectores de la O.I.T. i Directives C.E.E.  
 
 

1.2. 2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA  
 

2.1. Descripció de l’obra  
 
Els treballs a realitzar són:  
- Excavació de terres per mitjans mecànics per a la formació d’una nova caixa, donant 
pendents “a dues aigües” transversalment. 
- Construcció d’una nova subbase de zahorres artificials de 20 cm d’espessor mig 
anivellada i compactada  al 95%PM.  
 - Construcció de la base formada per una doble capa d’aglomerat asfàltic de 4cm la 
primera, tipus S-12 i de 3cm la segona del tipus PA-8. 
- Construcció d’un sistema de drenatge superficial compost per una canaleta de formigó 
polímer amb reixa galvanitzada, col·locada a sobre d’ambdues  
- Construcció del sistema de reg automàtic compost por 6 canons de 50 m d’abast 
col·locats en els quatre córners i en el centre dels laterals. Aquests sistema es 
complementa amb la construcció d’un dipòsit d’aigua de 25 m3 i una caseta per 
l’allotjament de l’equip de bombeig que estarà format per dues bombes de 12,5 HP cada 
una. 
- Col·locació de gespa artificial llastrada amb una capa de sorra de sílice (+/-18Kg/m2) i 
altra de grànuls de cautxú SBR (16Kg/m2). Marcatge de les línees de joc del mateix 
material de color blanc i 10cm de amplada per a futbol-11 i de 8cm d’amplada de color groc 
per a fútbol-7. 



 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema d’aiguamolls de 
Can Cabanyes per al reg. 
 

- Instal·lació d’equipament esportiu. 
-Urbanització de part de l’exterior del camp de futbol, com es la col·locació d’una barana 
perimetral i la pavimentació de la vorera perimetral. 
 
 

2.2. Climatologia  
 
Clima mediterrani, per tant a l’estiu elevada humitat i a l’ hivern no es preveuen grans 
gelades. Tant en un cas com en l’altre es prendran les mides necessàries per a escollir 
adequadament les proteccions personals i maquinaria adequada. 
 

2.3. Termini d’execució 
 
Es preveu que l’obra quedi finalitzat en un termini de 15 setmanes des de la data de 
començament dels treballs. D’allargar-se el termini indicat, es comunicarà als organismes 
oficials i autoritats competents les noves dates previstes.  
 

2.4. Nombre de treballadors 
 
 S’estima que en l’obra puguin intervenir un total de 6 operaris, si bé en el moment 
de màxima ocupació s’arribarà als 12 operaris treballant simultàniament. 
 

2.5. Interferències amb els serveis afectats en la propietat 
 
 Donades les característiques de les obres projectades i el fet de realitzar-se totes 
en l’interior de zona esportiva, no està previst que puguin existir interferències ni serveis 
afectats. En el cas de trobar-se amb algun (línies elèctriques soterrades i aèries, 
conduccions de gas, canalitzacions d’aigua, etc.) es procedirà de la següent manera:  
El contractista es posarà en contacte amb el titular del servei afectat i en presència 
d’aquest, senyalitzarà el traçat del servei, amb indicació exacta i precisa de la profunditat i 
característiques del traçat, així com el màxim número de dades possibles aportats per 
aquest titular. 
       La senyalització serà perdurable durant el transcurs de l’afecció, protegint la 
instal·lació de sobrepressions, degudes a l’ús de maquinaria pesada, etc. 
 Si el servei afectat se ha de reposar en lloc diferent, s’haurà de preparar la 
conducció alternativa abans del desmantellament de la primitiva. 
 Romandre en contacte amb els titulars dels serveis afectats, a fi de que retirin els 
mateixos o que es deixin fora de servei. 
 
 En el cas de línees elèctriques i conduccions de gas, que no solament porten el risc 
de la suspensió del servei, sinó el risc intrínsec del perill de cara a la vida de las persones 
que treballen i les que es troben en les immediacions, s’haurà de tenir en compte el 
següent: 
 Es podrà efectuar la excavació mecànica fins arribar a una cota d’ 1m per sobre de la cota 
de la instal·lació existent en funció del traçat i profunditat segons la informació rebuda o fent 
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cates amb eines manuals, estudiant les interferències respecte les diferents zones d’ 
activitat. 
Es podrà efectuar la continuïtat de la excavació amb martell pneumàtic, fins una cota de 
0,50 metres, per sobre de la coronació de la instal·lació afectada. 
La resta s’ efectuarà per procediments manuals, no punxents. 
Així mateix, també existeixen conduccions d’aigua que comporta el risc d’aparició de cabals 
importants d’aigua per trencament de conduccions o el risc de contacte elèctric, degut a 
bombes per treure aigua, línies alimentadores de les mateixes o altres instal·lacions en cas 
d’ennuegament per trencament de les conduccions de les normes de caràcter general. En 
el cas d’existir algun servei no contemplat en el projecte de construcció, es notificarà 
ràpidament a la Direcció d’ Obra i al Coordinador de Seguretat i Salut. 
En el cas que l’obra s’hagi de realitzar en zona urbana amb transit rodat, s’hauran de 
prendre les següents mesures: 
Evitar la circulació per l’interior de l’obra, amb el tancat de tota ella i si fos necessari es durà 
a terme la contractació d’un servei de seguretat. 
Desviar el transit dels vianants quan s’introdueixi material sobre la vorera. Aquest 
s’aconseguirà posant tanques per a vianants en ambdós costats del tram de vorera a tallar.  
Si entre les edificacions adjacents a l’obra i la tanca perimetral d’aquesta hi ha 2 o més 
metres de distància, en principi no es preveu la protecció de la vorera davant la caiguda 
d’objectes. 
 
 
PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 
Es col·locarà un tancat perimetral a tota l’obra  que impedeixi el pas de persones alienes a 
ella. 
Quedarà a judici del responsable de Seguretat i Salut de l’obra, el determinar el tipus de 
tancament i la ubicació del mateix, que a cada moment  s’estimin necessaris. 
La zona que serà obligatòria delimitar serà on es col·loquin les instal·lacions de Higiene i 
Benestar, amb la finalitat d’evitar l’entrada de persones alienes amb el consegüent risc. 
 
Les condicions del tancat hauran de ser: 
Tindrà 2 metres d’ alçada. 
Porta per accés de  vehicles de 4 metres d’amplada o porta independent per accés de 
personal. 
 
Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 
 - Prohibit estacionar a la zona d’entrada de vehicles. 
 - Prohibit el pas  de vianants per l’entrada de vehicles. 
 - Obligatorietat de l’ús del casc en el recinte  de l’ obra. 
 - Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
 - Cartell d’obra. 

2.6. Maquinària prevista per a la realització de l’ obra. 
 
Maquinària pel moviment de terres: 
 - Retroexcavadora 
Mini-excavadora sobre rodes o cadenes: 
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 - Pala carregadora 
 - Maquinària de compactació 
Maquinària per el transport: 
 - Camió grua 
 - Dúmpers 
 - Camió de transport 
Maquinària per a formigó:  
 - Formigonera elèctrica pastera 
 - Bomba per a formigó autopropulsada 
 - Vibradors per a formigó 
Maquinària estenedora de material 
Maquinària estenedora de productes bituminosos 
Recebadora 
Raspatlladora 
 
Maquinària auxiliar: 
 - Radial elèctrica 
 - Allisadora de paviments 
 - Trepant elèctric 
 - Soldadura per arc elèctric 
 - Taula de serra circular per a material ceràmic 
 - Taula de serra circular per a fusta 
 - Grup compressor 
 - Martell pneumàtic 
Desfibril·lador 
Bufadors 
Aspiradors 
Raspalladora: 
 - Esquiladora 
 - Espadons 
 - Serra circular 
 

2.7. Medis auxiliars 
 
 - Escales de mà 
 - Bastida sobre borriquetes 
 - Bastides metàl·liques tubulars 
 - Puntals metàl·lics 
 
 

2.8. Instal·lació elèctrica provisional d’obra o mu ntatge 
 
Aquesta instal·lació, complirà l’establert en el "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" i 
principalment les Instruccions: MI BT O27, en el seu apartat "Instal·lacions en locals 
mullats", MI BT 028 a l’apartat "Instal·lacions temporals. Obres", MI BT 021 "Protecció 
contra contactes indirectes: Separació de circuits i utilització de petites tensions de 
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seguretat", MI BT 020 "Protecció de les instal·lacions" i MI BT 029  "Preses de terra" en la 
que es diuen que: 
Les instal·lacions a la intempèrie són considerades com locals o emplaçaments mullats. 
Les canalitzacions seran estanques i per terminals, empalmes i connexions s’utilitzaran 
sistemes i dispositius que presenten el grau de protecció corresponent a les projeccions 
d’aigua. 
Els aparells de comandament, protecció i presses de corrent seran del tipus protegit contra 
les projeccions d’aigua, o bé, s’instal·laran a l’interior de capses que proporcionen una 
protecció equivalent. 
S’instal·larà un dispositiu de protecció a l’origen de cada circuit. 
Queda prohibida la utilització d aparells mòbils o portàtils, excepte quan s’utilitzi com 
sistema de protecció, la separació de circuits o l’ús de petites tensions de seguretat (24 
volts) 
Els receptors d’enllumenat tindran les seves peces metàl·liques sota tensió, protegides 
contra les projeccions d’aigua. La coberta de les portalàmpades serà en la seva totalitat de 
matèria aïllant hidròfuga, excepte quan s’instal·lin a l’interior de cobertes estanques 
destinades als receptors d’enllumenat, el que haurà de fer-se sempre que aquestes es 
col·loquen en un lloc fàcilment accessible (això no regeix quan els receptors d’enllumenat 
estan alimentats a 24 volts). 
Els conductors aïllats utilitzats tant per a escomeses com per les instal·lacions interiors 
seran de 1.000 volts de tensió nominal, com a mínim, i els utilitzats en instal·lacions 
interiors seran de tipus flexible aïllats amb elastòmers o plàstic de 440 volts, com a mínim, 
de tensió nominal. 
Per a protegir l’escomesa general es tindrà en compte el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Quadres elèctrics: 
Des del punt de vista de la seguretat en els treballs de l’obra, les condicions mínimes que 
hauran de reunir els quadres elèctrics que s’instal·len en els mateixos, seran les següents: 
A l’origen de tota instal·lació interior a l’arribada dels conductors d’escomesa es disposarà 
un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat mínima, si les masses de tota la 
maquinària estan posades a terra. 
En cas contrari, els interruptors diferencials seran d’alta sensibilitat. Aquesta protecció pot 
establir-se per a la totalitat de la instal·lació o individualment per a cada una de les 
màquines o aparells utilitzats. 
Les parts actives de tota la instal·lació, així com els mecanismes d’interruptors, fusibles, 
preses de corrent, etc., no seran accessibles sense l’ús d’útils especials, o estaran incloses 
sota cobertes o armaris que proporcionen un grau similar d’inaccessibilitat. 
Les preses de corrent aniran proveïdes d’un interruptor de tall omnipolar que permeti 
deixar-les sense tensió quan no hagin d’ésser utilitzades. 
 
Preses de terra: 
Tota màquina utilitzada a l’obra amb alimentació elèctrica que treballi a tensions superiors a 
24V. i no tingui doble aïllament, haurà d’estar dotada de presa de terra, amb resistència 
adequada; aquesta adequació serà en funció de la sensibilitat de l’interruptor diferencial, la 
relació serà: 
 - I. Diferencial de  30mA - Resistència a terra 800 
 - I. Diferencial de 300mA - Resistència a terra  80 
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Les casetes metàl·liques d’obra que disposin d’instal·lació elèctrica estaran connectades a 
terra. 
Els conductors per a pressa de terra aniran directament de la màquina l’elèctrode, sense 
interposició de fusibles ni dispositius de tall. 
En qualsevol cas, les dimensions mínimes dels elements constitutius d’aquesta instal·lació 
de protecció, tal i com determina el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, seran: 
- Línea principal de terra ø >= 16 mm². de coure 
- Línea de enllaç amb terra ø >=35 mm². de coure 
- Piques de terra, 
 - ø >= 14 mm² de coure 
 - ø >= 25 mm² d’acer galvanitzat 
 
Per la importància que ofereixi, des del punt de vista de la seguretat, la presa a terra serà 
mesurada i comprovada per personal especialitzat abans de la posada en servei del quadre 
general de distribució a la obra. 
Periòdicament, com a molt, una vegada a l’any, es comprovarà la resistència de terra, 
reparant immediatament els defectes que es trobin. 
 
Conductors elèctrics: 
El cablejat d’alimentació elèctrica a les diferents màquines de l’obra compliran com a mínim 
els següents punts: 
No es col·locaran pel terra en zones de pas de vehicles i apilament de carregues; en cas de 
no poder evitar que discorrin per aquestes zones es disposaran elevats i fora de l’abast dels 
vehicles que hagin de circular o soterrats i protegits per una canalització resistent i 
degudament senyalitzada. 
Així mateix, hauran de col·locar-se elevats si hi ha zones entollades. 
Els seus extrems estaran dotats de les seves corresponents clavilles de connexió i es 
prohibeix connectar directament els fils nuus a les bases de l’endoll. 
En cas de tenir de realitzar entroncaments, aquests es realitzaran per persones 
especialitzades, i les condicions d’estanquitat seran com a mínim les pròpies del conductor. 
Un cable deteriorat no s’ha de folrar amb esparadrap, cinta aïllant ni plàstica, sinó amb la 
autovolcanitzant, el poder d’aïllament del qual es molt superior a les anteriors, i de 
qualsevol manera, les condicions d’estanquitat seran com a mínim les pròpies del 
conductor. 
Els cables per a connexió a les preses de corrent de les diferents màquines, portaran a més 
a més dels fils d’alimentació elèctrica corresponents, un més per a la connexió a terra a 
l’endoll. 
Làmpades elèctriques portàtils: 
Tal i com exigeix l’Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball, aquests equips 
reuniran les següents condicions mínimes: 
 - Tindran mànec aïllant (cautxú o plàstic). 
 - Disposaran d’un dispositiu protector de la làmpada, de suficient resistència 
mecànica. 
 - La seva tensió d’alimentació serà de 24 volts, o bé, estarà alimentades mitjançant 
un transformador de separació de circuits. 
 - Les preses de corrent i allargadors utilitzats en aquestes instal·lacions, no seran 
intercanviables amb altres elements iguals utilitzats en instal·lacions de voltatge superior. 
 - Connexió no desmuntable. 
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 - Casquet inaccessible muntat sobre suport aïllant. 
 - Carcassa resistent sobre suport aïllant. 
 - Plafó estanc resistent als xocs tèrmics. 
 

2.9. Normes bàsiques en obres i instal·lacions 
 
Queda prohibit l’ús d’ aparells elèctrics a persones no designades. 
S’establiran instruccions sobre mesures a adoptar en cas d’incendi o accident d’origen 
elèctric. 
Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre no es comprovi el 
contrari en aparells destinats a tal efecte. 
Els trams aeris entre el quadre general de protecció i els quadres per a màquines aniran 
tensats amb peces especials sobre recolzaments; si els conductors no poden suportar la 
tensió mecànica prevista, s’utilitzaran cables amb una resistència de trencament de 800 
Kg., fixant a aquests el conductor amb abraçadores. 
Els conductors, en cas d’anar pel terra, estaran protegits adequadament i no podran 
trepitjar-se ni col·locar materials sobre ells. 
A les instal·lacions d’enllumenat estaran separats els circuits de tanques, accés a zones de 
treballs, escales, magatzems, etc. 
Les derivacions de connexió a màquines es realitzaran amb terminals de pressió, disposant 
de comandaments de marxa y aturada. 
Les làmpades per enllumenat general es situaran a una alçada mínima de 2,50 m, aquelles 
que es puguin arribar amb facilitat estaran protegides amb coberta resistent. 
Es substituiran immediatament les mànegues que presentin algun tipus de deteriorament a 
la capa aïllant de protecció. 
 
 
 
 
 

1.3. 3. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE SEGURETAT / IDENTIFI CACIÓ DE RISCOS 
 

3.0. Fases de la obra 
 

3.0.1. Condicionament del solar, moviments de terre s, excavació de rases 
 
Aquests treballs tenen per objecte condicionar el terreny per a col·locar la gespa artificial.  
 
Riscos més freqüents: 
 - Caiguda de persones a diferent nivell 
 - Caiguda de persones al mateix nivell per presència de terrenys enfangats 
 - Lliscaments i/o despreniments de terres o roques per: 
  - Filtracions d’ aigua 
  - Afloriment del nivell freàtic 
  - Excavació sota el nivell freàtic 
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 - Permetre càrregues excessives a la coronació dels talussos com conseqüència 
d’apilonament de materials, circulació de maquinària o desplaçaments de càrrega. 
 - Vibracions properes (pas pròxim de vehicles, vies fèrries, ús de martells 
trencadors) 
 - Falta d’entivament de rases 
 - Trepitjades sobre objectes 
 - Cops contra objectes, eines, maquinària 
 - Projecció de fragments o partícules 
 - Atrapaments pels medis d’elevació, transport, maquinària, etc. 
 - Interferències amb conduccions soterrades (gas, electricitat i aigua). 
 - Exposició a substàncies nocives  
 
 Mesures preventives: 
  - Es conservaran els camins de circulació interna cobrint sots, eliminant 
blandons i compactant mitjançant tot-ú; s’evitaran en el possible els fanguer, en prevenció 
d’ accidents. 
 - S’acotarà l’entorn dins del radi d’acció del braç d’una màquina pel moviment de 
terres; quedarà prohibit romandre en el mateix espai. 
 - Es compliran les normes d’actuació de la maquinària utilitzada durant la 
realització dels treballs relatius a la seva pròpia seguretat. 
 
 
 
 Medis de protecció col·lectiva: 
 - Detectors de línies de conduccions soterrades 
 - Equips de bombeig 
 - Baranes i xarxes de delimitació de cantell de buidat, rases i pous. 
 - Cinta de abalisament. 
 - Camins de circulació per a vianants mitjançant taulons 
 - Abalisament (senyalització) de línies elèctriques  
 
 Equips de protecció individual: 
 - En cas de treball junt a línies elèctriques, tots els equips de protecció han de ser 
aïllants d’electricitat. 
 - Vestits impermeables 
 - Mascaretes antipols 
 - Protectors auditius 
 - Guants de protecció 
 - Ulleres de protecció 
 - Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços 
 - Calçat de seguretat 
 - Botes impermeables 
 - Casc de seguretat 
 - Cinturó de seguretat per part del conductor de la màquina 
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3.0.2. Estructures, encofrats, fonamentacions 
 Treballs de preparar per a encofrar equipaments (grades, vestidors, voreres, etc.) 
de camps de futbol, pistes d’atletisme, etc.  
 Riscos més freqüents: 
 - Caiguda de persones a diferent nivell  
 - Caiguda de persones al mateix nivell 
 - Cops contra objectes, talls per maneig de ferro 
 - Projecció de fragment o partícules 
 - Atrapaments pels medis d’ elevació, transport, maquinària, etc. 
 - Sobreesforços 
 - Contactes elèctrics  
 - Exposició a substàncies nocives 
 
 Mesures preventives: 
 - L’ encarregat revisarà el perfecte estat de seguretat de les proteccions  
 - Es realitzarà l’apilonament de materials necessaris, fusta, armadures, etc. 
 - Es mantindrà una acurada neteja durant aquesta fase, eliminant abans del 
abocament de formigó els claus, restes de fustes, filferros, etc. 
 - S’instal·laran passarel·les de circulació de persones sobre les rases a 
formigonar, formades per un mínim de tres taulons travats (mínim 60 cm d’ amplada) amb 
barana, disposats perpendicularment a la rasa 
 - S’esglaonaran les rampes d’escales de forma provisional 
 - El transport d’armadura mitjançant camió-grua s’executarà suspenent la càrrega 
de dos punts separats mitjançant eslingues 
 - No es treballarà quan existeixi pluja, neu o vent superior a 50 Km/h 
 
 Medis de protecció col·lectiva: 
 - Tancat i entivament de les zones on hi hagi risc de caiguda a diferent nivell 
 - Senyalització 
 
 Equips de protecció individual: 
 - En cas de treball junt a línees elèctriques, equips aïllants de la electricitat 
 - Mascaretes antipols 
 - Filtre mecànic per a mascareta contra pols 
 - Protectors auditius 
 - Guants de protecció 
 - Ulleres de protecció 
 - Calçat de seguretat 
 - Casc de seguretat 
 - Cinturó de seguretat per part del conductor de la màquina 
 - Arnés de seguretat 
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3.0.2.1. Abocament de formigó directe mitjançant ca naleta 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Caiguda a diferent nivell (superfície de trànsit perillosa, empenta de la canaleta 
per moviments fora de control del camió formigonera en moviment) 
 - Caigudes al  mateix nivell per ensopegament amb diferents materials 
 - Atrapaments en el muntatge i desmuntatge de la canaleta 
 - Sobreesforços per continu trasllat de la canaleta d’ abocament. 
 - Contactes elèctrics 
 - Exposició a substàncies nocives 
 
 Mesures preventives: 
 - En treballs de fonamentacions, es disposarà d’un rodapeu al cantell de la rasa 
amb alçada de 0,20 m 
 - Les maniobres d’aproximació de vehicles al cantell de rases, es faran amb 
precaució, dirigides per un auxiliar i col·locant topes a la distància adequada 
 - Els operaris mai es situaran darrera dels vehicles en llocs on el conductor no 
pugui veurel’s 
 - Abans de l’abocament del formigó es revisarà l’estat de l’entivament, encofrat, 
bastides, castellets, passarel·les, etc. 
 - Les operacions d’abocament es realitzaran sense retirar les proteccions 
col·lectives, si això no és possible, la seva reposició s’efectuarà  al termini de l’abocament 
 - Es prohibeix carregar el cub per sobre de la càrrega màxima admesa 
 - Les bastides i castellets tindran sempre l’alçada necessària i estaran dotades 
d’amplies i segures plataformes de treball 
 - Pels treballs nocturns es disposarà d’il·luminació artificial suficient, que 
proporcioni correcta visibilitat a totes les zones de treball 
 - No es treballarà quan existeixi pluja, neu o vent superior a 50 Km/h 
 
 
3.0.2.2. Abocament de formigó per bombeig 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Caigudes al mateix nivell per ensopegament amb diferents materials 
 - Atrapaments en el muntatge i desmuntatge de la canaleta 
 - Sobreesforços per continu trasllat de la canaleta d’abocament 
 - Contactes elèctrics 
 - Exposició a substàncies nocives 
 
 Mesures preventives: 
 - Quan s’utilitzin bombes per formigonar es farà un ús correcte d’aquestes 
eliminant pressions davant embussaments 
 - L’equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en 
aquest treball 
 - La canonada de la bomba de formigonat, es recolzarà sobre cavallets, 
prostrant-se les parts susceptibles de moviment 
 - La manega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dos operaris 
a la vegada, per a evitar les caigudes per moviment incontrolat de la mateixa. 
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 - El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat 
serà dirigit per un operari especialista, evitant accidents per taps i sobrepressions internes. 
 - Abans d’iniciar el bombejament de formigó s’haurà de preparar el conducte 
enviant masses de morter de dosificació, per a evitar possibles embussaments o taps. 
 - Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja abans d’instal·lar la xarxa de 
recollida a la sortida de la manega al final del recorregut total del circuit. En cas de detenció 
de la bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a 
continuació la canonada. 
 - Els operaris, amarraran la manega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de 
neteja, a elements sòlids, apartant-se del lloc. 
 - Es revisaran periòdicament els circuits d’oli de la bomba de formigonat, 
complimentant el llibre de manteniment que serà presentat a requeriment de la direcció 
facultativa 
 - Vigilància permanent del compliment de subjecció suficient de la boca 
d’abocament. 
 - No es treballarà quan hi hagi pluja, neu o vent superior a 50 Km/h 
 
 Equips de protecció individual: 
 - En cas de treball junt a línies elèctriques, equips aïllants de la electricitat 
 - Guants de protecció 
 - Calçat de seguretat 
 - Casc de seguretat 
 - Arnés de seguretat 
 

3.0.3. Paleteria       
 
 Riscos més freqüents: 
 - Caigudes de persones a diferent nivell per no utilitzar les proteccions 
adequades  
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Atrapaments amb elements mòbils de maquinària 
 - Cops, ferides, talls en mans i peus per maneig del material a col·locar, així com 
pel maneig de les eines específiques d’aquests oficis  (maneig d’objectes ceràmics o de 
formigó i eines manuals i/o màquines eines). 
 - Projecció violenta de partícules als ulls o altres parts del cos per (tall de material 
ceràmic a cop de paletí, ús de serra circular). 
 - Sobre esforços 
 - Contactes elèctrics 
  - Exposició a substàncies nocives 
 
 Mesures preventives: 
 - Mantenir ordre i neteja a  l’obra, les zones de treball seran netejades de runes 
diàriament 
 - Mantenir les superfícies de trànsit lliures d’obstacles, que puguin provocar cops 
o caigudes 
 - Instal·lació de barana resistent amb rodapeu, per a evitar caigudes a diferent 
nivell 



 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema d’aiguamolls de 
Can Cabanyes per al reg. 
 

 - Les rampes de les escales estaran protegides al seu voltant per una barana de 
90 cm d’alçada formada per passamans, llistó intermedi i rodapeu de 10 o 15 cm 
 - S’ establiran cables de seguretat amarrats entre els pilars per a enganxar el 
mosquetó del cinturó de seguretat 
 - Totes les zones de treball i de pas estaran suficientment il·luminades 
 - Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als cables d’alimentació sense la 
utilització de les clavilles mascle-femella  
 - S’instal·laran cables de seguretat al voltant dels pilars pròxims a la façana per a 
ancorar a ells els mosquetons dels cinturons de seguretat durant les operacions d’ajuda a la 
descàrrega de càrregues a les plantes 
 - Es prohibeix l’ús de borriquetes en zones amb risc de caiguda a diferent nivell si 
abans no s’ha procedit a instal·lar protecció col·lectiva 
 - És imprescindible la coordinació amb la resta d’oficis que intervenen a l’obra 
 
 Mesures de protecció col·lectiva: 
 - Elements de protecció contra riscos elèctrics 
 - Senyalització del risc 
 - Baranes de protecció de 90 cm d’ alçària com a mínim amb llistó intermedi i 
rodapeu 
 
 Equips de protecció individual: 
 - En cas de treball junt a línies elèctriques, utilitzar equips aïllants de la electricitat  
 - Mascaretes antipols 
 - Guants de protecció 
 - Protectors auditius 
 - Ulleres de protecció 
 - Guants de goma fina, cuir ajustats, loneta impermeabilitzada o cautxú natural 
 - Calçat de seguretat 
 - Casc de seguretat 
 - Cinturons de seguretat 
 - Armilla reflectant 
 

3.0.4. Aplicació de productes bituminosos i product es plàstics 
 

 Riscos més freqüents: 

 - Caigudes a diferent nivell (màquines, etc.) 

 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes, eines 
 - Atrapament per bolcament de màquines, vehicles, etc. 
 - Contactes tèrmics derivats de manipular material a altes temperatures i vapors 
 - Atropellament durant les maniobres d’estendre el material asfàltic 
 

 Mesures preventives: 
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 - No es permet la permanència sobre l’estenedora en marxa a cap persona que 
no sigui el seu conductor 
 - Tots els operaris romandran davant de la màquina durant la operació d’omplert 
de la tremuja 
 - Es prohibeix l’accés d’operaris al regle vibrant durant les operacions d’estesa 
 - Sobre la màquina, junt als llocs de pas, s’adheriran les següents senyals (perill 
SUBSTÀNCIES CALENTS). NO TOCAR, ALTES TEMPERATURES 
 
 Mesures de protecció col·lectiva: 
 - Xarxes, baranes de protecció de buits verticals i horitzontals 
 - Equips de protecció individual  
 - Casc de seguretat 
 - Guants 
 - Calçat de seguretat 
 - Ulleres de protecció  
 - Mascaretes per a vapors 
 - Armilla reflectant 
 

3.0.5. Solats   
 

 Riscos més freqüents: 
 - Caiguda de personal a diferent nivell 
 - Caiguda del personal al mateix nivell  
 - Caiguda d’ objectes per manipulació 
 - Cops contra objectes immòbils 
 - Cops i talls per objectes o eines 
 - Projecció de partícules  
 - Atrapament per objectes, per bolcada de màquines, etc. 
 - Sobre esforços 
 - Contactes tèrmics 
 - Contactes elèctrics 
 - Exposició a substàncies nocives 
 
 Mesures preventives:  
 - Es posarà especial atenció al maneig d’eines tallants. La il·luminació mitjançant 
portàtils es farà amb porta-làmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la 
bombeta i preferiblement alimentats a 24 volts 
 - Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense 
la utilització de clavilles mascle-femella 
 - Les operacions de manteniment i substitució o canvi de raspalls o escates 
s’efectuaran sempre amb la màquina desendollada de la xarxa elèctrica 
 - En els accessos a zones en fase de entarimat, s’instal·laran rètols de prohibit el 
pas, superfície irregular 
 - Durant l’ ús de coles i dissolvents es mantindrà constantment corrent d’aire 
 - Es prohibeix mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents en recipients sense 
estar perfectament tancats i està totalment prohibit fumar 



 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema d’aiguamolls de 
Can Cabanyes per al reg. 
 

 - El linòleum, paviments plàstics, etc. s’emmagatzemaran separats dels 
dissolvents i coles per a evitar augmentar el risc d’incendi 
 - Quan estigui en fase de pavimentació, un lloc de pas i comunicació intern es 
tancarà el seu accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció 
obligatòria 
 
 Mitjans de protecció col·lectiva: 
 - Xarxes o malles de protecció de buits verticals i horitzontals 
 - Baranes de cantell de forjat o escala 
 - Equips de protecció individual  
 - Casc de seguretat 
 - Genolleres toves 
 - Guants 
 - Calçat de seguretat 
 - Ulleres de protecció  
 - Mascaretes antipols 
 - Armilla reflectant 
  

3.0.6. Enrajolats    
 

 Riscos més freqüents: 
 - Caiguda de persones a diferent nivell 
 - Caiguda de persones al mateix nivell 
 - Cops amb objectes, màquines, eines, etc. 
 - Projecció de fragments o partícules 
 - Sobre esforços 
 - Contactes elèctrics 
 - Exposició a substàncies nocives 
 

 Mesures preventives: 
 - Es compliran sempre les condicions mínimes de seguretat i mesures 
preventives indicades pe als mitjans auxiliars que s’utilitzin 
 - El tall de peces ceràmiques s’executarà per via humida per a evitar la formació 
de pols ambiental durant el treball. 
 - Els llocs de treball s’han de mantenir nets i ordenats 
 - La zona de treball tindrà la il·luminació suficient i si s’utilitzen portàtils es farà 
amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta i 
preferiblement alimentats a 24 volts 
 - Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense 
la utilització de clavilles mascle-femella 
 - Els apilonaments de material es faran junt al lloc de treball però mai 
sobrecarregant bastides 
 
 Mitjans de protecció col·lectiva: 
 - Xarxes, baranes de protecció de buits verticals i horitzontals 
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 Equips de protecció individual: 
 - Ulleres de protecció 
 - Guants  
 - Calçat de seguretat 
 - Casc de protecció 
 - Mascareta de protecció per a partícules 
 

3.0.7. Fusteria 
 

 Riscos més freqüents: 
 - Caiguda de persones a diferent nivell  
 - Caiguda de persones al mateix nivell 
 - Cops amb objectes, materials, eines 
 - Trepitjada sobre objectes 
 - Atrapaments amb màquines 
 - Sobre esforços 
 - Contactes elèctrics 
 - Exposició a pols 
 

 Mesures preventives: 
 - Els premarcs s’apilonaran en llocs establerts per a tal efecte 
 - Els trams de llepis de fusta transportats a muscles per un sòl hombe aniran 
inclinats cap enrere, procurant que la punta que va per davant estigui a una alçada superior 
a la d’ una persona 
 - En cas d’utilitzar bastides de borriquetes pel muntatge, es protegiran els buits 
verticals i horitzontals (per exemple finestres) o s’utilitzaran equips de protecció individual 
per a evitar la caiguda al buit 
 - Les zones de treball disposaran d’il·luminació suficient i s’utilitzaran 
portalàmpades estancs amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, 
preferiblement alimentats a 24 volts 
 - Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense 
la utilització de clavilles mascle-femella 
 - Les operacions d’escatat mitjançant fregadora elèctrica manual, s’executaran 
sota corrent de ventilació de corrent d’aire 
 - Durant l’ús de coles i dissolvents es mantindrà constantment ventilació 
 
 Mitjans de protecció col·lectiva: 
 - Xarxes, baranes de protecció de buits verticals i horitzontals 
 
 Equips de protecció individual:  
 - Protectors auditius 
 - Guants de protecció 
 - Ulleres de protecció 
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 - Calçat de seguretat 
 - Casc de seguretat 
 - Cinturons de seguretat  
 

3.0.8. Fusteria metàl·lica i tancament 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Caiguda de persones a diferent nivell  
 - Caiguda de persones al mateix nivell 
 - Cops amb objectes, materials, eines 
 - Trepitjada sobre objectes 
 - Atrapaments amb màquines 
 - Projecció de partícules 
 - Sobre esforços 
 - Contactes elèctrics 
 - Exposició a substàncies nocives i radiacions (soldadura) 
 
 
 Mesures preventives: 
 - Els pre-marcs s’apilonaran en llocs establerts per a tal efecte 
 - En cas d’utilitzar bastides de borriquetes pl muntatge, es protegiran els buits 
verticals i horitzontals (per exemple finestres) o s’utilitzaran equips de protecció individual 
per a evitar la caiguda al buit 
 - Les zones de treball disposaran d’il·luminació suficient i s’utilitzaran 
portalàmpades estanques amb mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta, 
preferiblement alimentats a 24 volts 
 - Es prohibeix el connexionat de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense 
la utilització de clavilles mascle-femella 
 - Tota la maquinària elèctrica a utilitzar en aquesta obra estarà dotada de presa 
de terra en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre general d’obra o de doble 
aïllament 
 - Es prohibeix l’anul·lació del cable de presa de terra de las mànegues 
d’alimentació  
 
Mitjans de protecció col·lectiva: 
 - Xarxes, baranes de protecció de buits verticals i horitzontals 
 
Equips de protecció individual: 
 - Protectors auditius 
 - Guants de protecció 
 - Pantalla de protecció amb cristall inactínic 
 - Mandil 
 - Polaïnes 
 - Calçat de seguretat 
 - Casc de seguretat 
 - Cinturons de seguretat  
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3.0.9. Instal·lacions de fontaneria i sanitaris 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Caiguda de persones a diferent nivell 
 - Caiguda de persones al mateix nivell 
 - Talls amb materials o eines 
 - Atrapaments amb parts mòbils de màquines 
 - Projecció de fragments o partícules 
 - Sobre esforços 
 - Contactes elèctrics 
 - Exposició a substàncies nocives  
 
 
 Mesures preventives: 
- La zona destinada a emmagatzemar bombones de gasos liquats tindrà ventilació 
constant, haurà d’ haver senyalització normalitzada de prohibit fumar i perill d’explosió.  
- S’evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al sol 
- Els aparells sanitaris, es transportaran directament al lloc d’ ubicació per a evitar accidents 
per obstacles a les vies de pas intern o extern de l’ obra. 
- No s’ utilitzarà acetilè per a soldar coure o elements que ho continguin ja que es produeix 
acetilur de coure i és explosiu 
 
 Mitjans de protecció col·lectiva: 
 - Xarxes, baranes de protecció de buits verticals 
 - Equips de protecció individual   
 - Casc de seguretat 
 - Mascaretes  
 - Protectors auditius 
 - Ulleres de protecció 
 - Guants de protecció 
 - Calçat de seguretat 
 - Pantalla de protecció amb cristall inactínic 
 - Mandils de cuir i manopla de soldador 
 - Maneguets i polaïnes de cuir 
 
 

3.0.10.  Instal·lació elèctrica 
 
 Riscos més freqüents:  
 - Caigudes de persones a diferent nivell 
 - Caigudes de persones al mateix nivell 
 - Cops per objectes o eines 
  - Sobreesforços 
 - Contactes elèctrics per mala protecció de quadres, maniobres incorrectes en les 
línies, ús d’eines sense aïllament, pont o dels mecanismes de protecció, contactes elèctrics 
per dolenta protecció de quadres, manobres incorrectes en les línies, ús d’eines sense 
aïllament, connexionament directe sense clavilles mascle-femella 
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 Mesures preventives:  
 - Avanç d’intervenir en instal·lacions elèctriques existents o que no se sàpiga 
exactament per on passa d’instal·lació, es deurà de disposar de plànols proporcionats per la 
companyia subministradora. 
 - Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense 
l’utilització de les clavilles mascle-femella 
 - Utilitzar les proteccions adequades per evitar caigudes a diferent nivell. 
 - Mai s’utilitzarà com presa de terra o neutre les canalitzacions d’altres 
instal·lacions 
 - Les instal·lacions les realitzarà personal especialitzat 
 - Les connexions es realitzaran sempre sense tensió 
 - No efectuar cap proba amb tensió, sense haver acabat totalment l’instal·lació 
 - Les probes que es tinguin de fer amb tensió, es faran sempre després d’haver 
comprovat l’instal·lació elèctrica. 
 
 Mesures de protecció col·lectives: 
 - Xarxes, baranes de protecció de buits verticals y horitzontals  
 - Tarimes, catifes, pértigues aïllants 
 
 Equips de protecció individual:  
 - Equips aïllants de l’electricitat  
 - Casc de protecció 
 - Protectors auditius 
 - Ulleres de protecció 
 - Calçat de seguritat  
 - Arnès de seguritat  
 
 

3.0.11. Pintures y vernissos 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Caigudes a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Caigudes de objectes, materials, eines, etc. 
 - Projecció de partícules de pintura a pressió en els ulls 
 - Contactes elèctrics 
 - Exposició a substàncies nocives 
 - Risc d’incendi 
 
 Mesures preventives: 
 - S’evitarà en el possible el contacte directe de tot tipus de pintures amb la pell 
 - L’abocat de pintures i materials sòlids amb pigments, ciment i altres es realitzarà 
des de poca altura per evitar esquitxades i formació de núvols de pols 
 - Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments 
tòxics, està prohibit fumar, menjar i veure mentre es manipuli 
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 - Quan  s’apliquin pintures amb risc d’inflamació s’allunyarà del treball les fonts 
radiants de calor, com per exemple treballs de soldadura, oxitall i altres, tenint previst en els 
voltants del treball un extintor adequat de pols químic sec. 
 - L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables haurà 
de fer-se en recipients tancats, allunyats de fonts de calor i en particular, quan 
s’emmagatzemin embasos que continguin nitrocelul·losa  s’haurà de fer revisions diàries 
per evitar inflamacions. El local d’amuntegament haurà d’estar perfectament ventilat i amb 
extintors 
 - Per la pintura de fatxades es tindrà en compte el correcte muntatge de bastides; 
aquelles llocs que no es pugui accedir amb la bastida s’utilitzaran guíndoles 
 
 Mesures de protecció col·lectius: 
 - Xarxes, baranes de protecció de buits verticals i horitzontals 
  
 Equips de protecció individual:  
 -Màscares 
 -Protectors auditius 
 -Ulleres de protecció 
 -Calçat de seguritat 
 -Arnès de seguritat  
 

3.0.12. Treballs de jardineria 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Caiguda de persones dintre de forats, fossat, etc. 
 - Caiguda de persones al mateix nivell per presència de terrenys fangosos, etc. 
 - Caiguda d’objectes per desplom (àrbres, pics de pedra decoratives, etc.) 
 - Ensopegament amb materials, eines, etc. 
 - Cops, talls amb eines manuals i maquinària 
 - Atrapaments per bolc de camions, motocultors, petita maquinària de jardineria 
 - Exposició a substàncies nocives 
 - Contactes amb éssers vius 
 
 Mesures de protecció col·lectives: 
 - Baranes metàl·liques 
 - Topes de limitació de recorregut junt a voreres d’excavació  
 - Senyalització acústica de marxa enrere  i cabina de protecció de la maquinària 
utilitzada en els treballs d’excavació de terres 
 
 Mesures de protecció individual: 
 - Calçat de seguritat 
 - Casc de seguritat 
 - Guants de protecció 
 - Ulleres de protecció 
 - Armilla reflectant  
 - Màscara de protecció 
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 Mesures preventives: 
 - Donar  la informació adequada als treballadors 
 - El personal que condueixi camions o maquinària, estarà en possessió de la 
documentació de capacitació acreditativa 
 - En cas d’existir línies aèries es mantindrà una distància de seguritat entre la 
maquinària i els cables de 5 m com a mínim 
 - Si quan es realitza qualsevol operació s’observa una anomalia no prevista  
(afloriment de l’agua, restes de construccions, etc.) es paralitzarà l’obre i es comunicarà a la 
Direcció Tècnica 
 - S’haurà de procurar que hi hagi la mínima presència de treballadors al voltant 
de les màquines, deixant un marge entre els treballadors i la màquina de 5 m com a mínim 
 - Quan es realitzi marxa enrere i el conductor no té bona visibilitat, caldrà ajudar-
l’hi per altres operaris des de l’ exterior del vehicle. També serà necessària l’ajuda d’un 
segon operari quan les branques, fulles d’arbres o arbustos a plantar no permetin la 
visibilitat al conductor del vehicle 
 - Abans d’iniciar els treballs d’excavació per la plantació d’arbres o arbustos es 
necessari localitzar les possibles instal·lacions i senyalitzar-les 
 - Quan l’execució dels treballs requereixin la retirada d’arbres, tant per medis 
mecànics com manuals, s’haurà d’acotar l’àrea que pugui ser afectada per la caiguda 
d’aquests i s’avisarà a tots els treballadors de la tala d’arbres. En el cas de que aquests 
estiguin molt pròxims de línies elèctriques aèries, serà necessari tallar primer les branques 
més petites de les zones pròximes a les mateixes fins que es pugui garantitzar que la 
caiguda de l’arbre no pugui fer-se damunt de línies elèctriques aèries 
 - S’hauran de prohibir els treballs d’excavació en la proximitat de pilars elèctrics 
on l’estabilitat d’aquests no estigui garantitzada avanç de l’inici de les tasques 
 - Durant l’elevació dels arbres per col·locar-los dins del furat, no es podrà passar 
damunt les persones, delimitant l’espai de pas i la zona afectada en cas de caiguda, no 
permetent la presència de persones dintre d’aquest espai 
 - No es deu desenganxar l’arbre de l’aparell d’elevació fins que estigui col·locat 
dintre del furat i completament replet de terra 
 - Amb la finalitat de no deixar desnivells que puguin originar caigudes, el farcit 
dels furats dels arbres o arbustos es realitzarà immediatament després de plantar-los, 
retirant la terra sobrant 
 - No es manipularà cap planta o arbre sense guants, ja que existeixen moltes 
plantes amb espines o substàncies nocives 
 - S’hauran de regar periòdicament els forats per els arbres, caixes de camions 
per evitar pols.  
 

 
 

1.4. 4. MAQUINÀRIA I MESURES AUXILIARS A UTILIZAR 
 

4.0. Maquinària pesada 
 Riscos més freqüents: 
 - Caigudes a diferent nivell 
 - Lliscades 
 - Bolcada de maquinària provocant esclafament del maquinista  
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 - Atrapament de persones 
 - Cremades 
 - Lesions per vibracions 
 - Contactes elèctrics 
 - Incendis 
 
 Mesures preventives: 
 - Està totalment prohibit transportar persones 
 - Els treballs es realitzaran a la velocitat adequada, controlant els moviments de 
la màquina i amb visibilitat en la zona de treball 
 - Abans de posar en moviment la màquina el conductor comprovarà que no hi ha 
cap persona al pujada a la màquina o sota d’aquesta, així com en la zona d’acció del 
vehicle 
 - La maquinària estacionada a prop de carreteres o pas de vehicles, disposarà de 
la senyalització adequada 
 - Sempre que el conductor abandoni el vehicle, l’immobilitzarà amb els dispositius 
de frenada i bloquejarà el sistema de posar-lo en marxa, per a que no sigui utilitzat per 
persones alienes  
 
A l’hora de carregar i descarregar la màquina per a transportar-la a altre lloc, s’adoptaran 
les següents precaucions: 
  
 - La càrrega i descàrrega es farà en terreny horitzontal 
 - Les rampes tindran suficient altura i robustesa 
 - La plataforma del camió on es vagi a pujar deurà estar neta d’olis, argiles, etc. 
 - Abans de mobilitzar el camió, es comprovarà que la màquina està perfectament 
subjecta  
 - En tot moment es compliran les recomanacions del fabricant per a la càrrega i 
descarrega 
 - - El maquinista estarà informat de les característiques del lloc de treball 
(existència de conduccions, llocs de perill), tipus de material, etc 
 - Si el vehicle va sense càrrega, se cedirà el pas al vehicle que vagi carregat 
 - Els accessos a la cabina, com esglaons agafadors, etc, estaran nets 
 - El motor s’accionarà en zones bé ventilades 
 - No es fumarà en les proximitats de la bateria o quan es carregui de combustible 
la màquina 
 - Si la màquina degués realitzar moviment de marxa endarrere sense visibilitat 
pel conductor, estigui s’auxiliarà d’altre operari situat fora del vehicle 
 - Es prohibeix recolzar-se a l’ombra de les màquines 
 - Preparació de la zona de rodament i estacionament 
 Quan s’efectuï una reparació o comprovació: 
 - La màquina o equip estarà desconnectada 
 - S’evitarà l’engegada intempestiva 
 - S’efectués el treball fora del camí de circulació dels vehicles de l’obra 
 - Una vegada efectuada aquesta reparació es comprovarà que les eines, restes 
de material etc. han estat retirats perquè no danyin a la màquina o equip 
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 - Es procurarà que el maquinista estigui aïllat de factors adversos com són la 
presència de pols, vibracions, soroll, climatologia adversa, etc. de manera que no 
disminueixi el seu grau de concentració 
 
 Mitjans de protecció col·lectiva: 
 - Topalls per a evitar caigudes sobre rases, pous, etc. 
 - Ancoratges per a cinturons de seguretat 
 - Equips de protecció individual 
 - En cas de treball al costat de línies elèctriques, tots els equips de protecció 
deuen ser aïllants de l’electricitat 
 - Màscares antipols 
 - Filtre mecànic per màscares contra pols 
 - Protectors auditius 
 - Manyoples de goma y cuir 
 - Ulleres de protecció 
 - Canelleres i faixes contra vibracions i sobreesforços 
 - Calçat de seguretat  
 - Cinturons de seguretat 
 - Vestit impermeable 
 - Botes de goma de seguretat 
 - Casc de seguretat 

 

4.0.1. Retroexcavadora 
 
 Mesures preventives: 
El canvi de posició de la retroexcavadora s’efectuarà situant el braç en el sentit de la marxa. 
Les cabines antipols seran exclusivament les indicades pel fabricant per a cada model de 

“retro” a utilitzar. 
Les “retro” compliran tots els requisits per a desplaçar-se per carretera. 
Ha de dur senyalització lumínica i acústica de marxa endarrere. 
Ha de disposar d’extintor amb les revisions al dia i una farmaciola portàtil de primers auxilis. 
Els ascensos i descensos de la cullera es realitzaran lentament. 
Es prohibeix fer maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en servei els 

suports hidràulics d’immobilització. 
Es prohibeix utilitzar el braç articulat o les culleres per a hissar persones i accedir a treballs 

puntuals. 
S’acotarà a una distancia igual a la de l’abast màxim del braç excavador, l’entorn de la 

màquina. Es prohibeix a la zona la realització de treballs a la permanència de persones. 
No accedir a la màquina encimbellant-se a través de les llandes, cobertes (o cadenes), i 

parafang. 
No realitzar ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament. 
No abandonar la “retro” sense abans haver dipositat la cullera al terra. 
No abandonar la pala amb la cullera bivalva sense tancar, encara que estigui recolzada en 

el terra. 
Es prohibeix abandonar la “retro” amb el motor en marxa, per a evitar risc d’atropellament. 
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No accedir a la cabina de comandaments utilitzant vestimentes sense cenyir, joies que 
puguin enganxar-se en els sortints i els controls. 

Revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per a evitar que en la cabina 
es rebin gasos nocius. 

Es prohibeix estacionar la “retro” a menys de 3 m (com norma general), de la vora de 
barrancs, clots, rases, per a evitar el risc de bolcades per fatiga del terreny 

Abans d’iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionen els comandaments 
correctament. 

Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l'inflat a la pressió recomanada pel 
fabricant. 

Durant el farciment de l’aire de les rodes, situï’s després de la banda de rodadura, apartat 
del punt de connexió. 

No permetre l’accés a la “retro” a persones no autoritzades, poden provocar accidents o 
lesionar-se. 

Per a evitar lesions durant operacions de manteniment, doni suport primer la cullera al terra, 
pari el motor, posi en servei el fre de mà i bloquegi la màquina; a continuació realitzi les 
operacions de servei que necessiti. 

No guardar combustible ni draps greixosos en “la retro”, perill d’incendi. 
No aixecar en calent la tapa del radiador, els gasos despresos de forma incontrolada, 

poden causar cremades. 
Canviar l’oli del motor i del sistema hidràulic en fred per a evitar cremades. 
Per a manipular el sistema elèctric, desconnectar la màquina i treure la clau de contacte. 
No llevar el fre en posició de desocupada, si abans no s’han instal·lat els tacs 

d’immobilització de rodes 
Es prohibeix treballar amb “la retro” sota règim de forts vents. 
Es prohibeix utilitzar la “retro” com una grua, per a la introducció de canonades, peces, etc., 
en l'interior de rases. 
 

4.0.2. Miniexcavadora 
 
- Es prohibeix transportar o hissar persones utilitzant la cullera 
- Es prohibeix el maneig de grans càrregues sota règim de forts vents 
- Es prohibeix realitzar maniobres de moviment de terres sense abans haver posat en 
servei els suports hidràulics d’immobilització 
- Es prohibeix realitzar esforços per sobre del límit de càrrega útil de la miniexcavadora 
- El canvi de posició de la miniexcavadora, s’efectuarà situant el braç en el sentit de la 
marxa 
- És obligatori dur connectada la senyalització acústica de marxa endarrere i la 
senyalització lluminosa sempre que s'utilitzi la màquina 
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4.0.3.Pala carregadora  

 
 
Mesures preventives: 

- Quan va situada sobre pneumàtics, per a evitar que les rodes patinin en terreny tou o 
humit, es llastraran els pneumàtics amb aigua, a la qual s’afegeix una solució de clorur de 
calci durant l'hivern per a evitar gelades 
- Per a protegir els pneumàtics en terrenys rocosos s’acoblaran a aquests cadenes 
protectores d’acer al crom-manganès, millorant la tracció i adherència al terreny, 
augmentant el rendiment 
- No es treballarà en cap circumstància, sota els sortints de l’excavació, eliminant aquests 
amb el braç de la màquina 
- El pes de material carregat en el cullerot no deu superar el límit màxim de pes considerat 
com segur per al vehicle 
- En la descàrrega sobre camió, aquest estarà col·locat obliquament a la carregadora, 
començant la càrrega per la part davantera 
- El desplaçament de la carregadora amb la cullera plena en pendents, s’efectuarà amb 
aquesta arran de terra 
- Durant els períodes de desocupada, la cullera estarà recolzada al terra 
- No es treballarà, en cap circumstància, sota els sortints de l’excavació, eliminant aquests 
amb el braç de la màquina  
 
- Es reduirà el risc de pols i, per tant, la consegüent falta de visibilitat en les diferents zones 
de treball mitjançant el  reg periòdic dels mateixos. 
- En els treballs realitzats en llocs tancats i amb poca ventilació, es col·locaran filtres 
apropiats en la sortida dels escapaments del motor per a evitar concentracions perilloses de 
gasos. 
- El desplaçament de la carregadora amb la cullera plena en pendents, s’efectuarà amb 
aquesta a ran de terra.  
 
- Llevat d’emergències, no s’emprarà el cullerot o altre accessori per frenar. 
- En terrenys fangosos o lliscants, s’empraran cadenes acoblades als pneumàtics, evitant 
les frenades brusques  
- No es transportaran passatgers ni s’emprarà la cullera per a elevar persones 
- La pendent màxima a superar amb el tren de rodatge d'erugues és de 50%; sent del 20% 
en terrenys humits i del 30% en terrenys secs amb tren de rodatge de pneumàtics. 
- Durant els períodes de desocupada la cullera estarà recolzada en el terra, la transmissió 
en punt mort, el motor desocupat i es llevarà la clau, el fre d’aparcament posat i la bateria 
desconnectada  
 
- Si cal realitzar reparacions en la cullera, es col·locaran topalls per a suprimir caigudes 
imprevistes. 
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4.0.4. Maquinària de compactació 
 
 - Les zones en fase de compactació quedessin tancades al pas mitjançant 
senyalització 
 - Abans de posar en funcionament el pisant, asseguri's que estan muntades totes 
les tapes i carcasses protectores 
 - Regui la zona a planar o usi una màscara de filtre mecànic recanviable antipols  
 - Ús de protecció auditiva 
 - Ús de calçat de seguretat 
 - En funció d'on es realitzin els treballs, ús de roba d’alta visibilitat  
 

 4.1. Maquinària per el transport 
 
 Riscos més freqüents:  
 
 - Caigudes al pujar o baixar de la màquina per no utilitzar els llocs marcats per a 
l’ascens i descens. 
 
 - Caiguda des de la màquina en marxa per encimbellar-se sobre topalls, 
plataformes  
 - Projecció violenta d’objectes durant la càrrega i descàrrega de terres  
 
 - Els derivats de la màquina en marxa fora de control, per abandó de la cabina de 
comandament sense detenir la màquina tals com atropellaments, cops, etc. 
  
 - Els derivats de la imperícia així com conducció inexperta o deficient  
 
 - Incendi al manipular combustibles i fumar i/o emmagatzemar combustible sobre 
la màquina  
 
 - Xoc entre màquines per falta de visibilitat, falta de senyalització, falta 
d’il·luminació  
 
 - Caigudes a cotes inferiors del terreny per absència de abalisament i 
senyalització, o de topalls final de recorregut  
 
 - Riscos de circulació per carreteres  
 
 - Risc d’accident per estacionament en vorals  
 
 - Xoc per falta de visibilitat  
 

Mesures preventives: 
 - Utilització d’un senyalista i codi de senyals acústics en els desplaçaments  
 - Utilització de màquines dotades de cabines reforçades contra les aixafades, 
climatitzades, insonoritzades i amb seients ergonòmics  
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 - Es mantindrà connectada la botzina indicadora de marxa endarrere així com les 
llums giratòries intermitents d'avanç  
 - Sota cap circumstància, viatjaran les persones a la zona destinada al transport 
de material o maquinària 
 - Es cuidarà minuciosament l’amari dels materials i maquinària a transportar, de 
tal manera que no puguin caure del mitjà de transport  
 - Si el camió disposa de visera, el conductor romandrà en la cabina mentre es 
procedeix a la càrrega; si no té visera, abandonarà la cabina abans que comenci la càrrega  
 - No s’accionarà l’elevador de la càrrega del camió, en la zona d’abocament, fins 
a la total parada d’aquest  
 - A la conducta a la descàrrega de material en una rasa o terraplè, s’haurà 
realitzat un monticle de seguretat a la vora d’aquests, que servirà de topall a les rodes del 
darrere  
 - Sempre tindran preferència de passada els vehicles carregats  
 - Estarà prohibida la permanència de persones en la caixa o tremuja  
 - La pista de circulació en obra no és zona d’aparcament, excepte emergències  
 - Abans de fer marxa enrere es comprovarà que la zona aquest buidada i que les 
llums i segall acústic entrin en funcionament  
  
Transport de maquinària:  
 
 - Es disposarà la zona per a la descàrrega, evitant el possible risc d’atropellament 
i xoc, així com el destorbament del desenvolupament normal de la resta dels treballs  
 - Les rampes d’accés al fons de les excavacions i de les explanacions seran 
calçades, sòlides i aptes per a resistir aquests mitjans de transport  
 - L’amplària de les rampes tindran almenys una sobredimensió de 0,80 m sobre 
les zones més amples i sortints del vehicle, si el recorregut és llarg sobre les rampes o 
talussos, i estant la zona lliure limitada a un sol costat  
 - Si en l'itinerari de l’obra cal discórrer prop de pilars, murs, fosses, terraplens, 
etc., el conductor del transport estarà guiat per una altre persona que estigui a terra, que 
vegi bé el recorregut i que ho conegui adequadament  
 - Mai la màquina carregada impedirà la conducció i utilització del vehicle  
 - Es comprovarà la perfecta col·locació i estat de l’element d'enganx del vehicle al 
tràiler  
 - Durant la càrrega, normalment, el conductor haurà d’allunyar-se del vehicle i, 
especialment, si aquest s’efectua per mitjans mecànics 
 - Abans d’engegar el vehicle per transportar la càrrega, s’examinarà aquesta per 
a cerciorar-se que està ben assegurada i repartida, així com que la seva amplària, llargada i 
pes, s'adapten a les normes de seguretat  
 - Sempre que la màquina que anem a carregar o descarregar pugui realitzar 
aquesta operació pels seus propis mitjans motrius, s’empraran rampes recolzades a la part 
del darrere del remolc, per evitar que pugui bolcar  
 - El personal de l’obra no estarà mai en les proximitats de la zona on aquest 
carregant o descarregant la màquina  
 - Durant l’emmagatzematge i les operacions de transport, càrrega i descàrrega, la 
maquinària no es sotmetrà a esforços que puguin posar en perill la seva estabilitat  
 - El vehicle estarà sempre frenat i immobilitzat i no es sobrecarregarà  
 - Si s’empren aparells elevadors per a la seva càrrega o descàrrega, es deuran 
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seleccionar aquests perquè siguin adequats al treball i al pes a suportar, comprovant-se 
que l’aparell d’elevació sobrepassa almenys un 20 % el pes de la màquina  
 - S’usaran ganxos de seguretat per a les operacions d’elevació, duent aquests 
marcada la seva càrrega màxima admissible  
 - El mecanisme d'enganx, inclosos els pasadors, deurà tenir la resistència 
suficient per a remolcar la càrrega mes pesada que pugui arrossegar el vehicle. Els 
pasadors seran d’un model tal que no puguin sortir-se accidentalment del seu lloc, 
enganxant-se sempre seguint les instruccions del constructor  
 - Els remolcs per a evitar la seva bolcada, estaran dotats amb gats o suports 
anàlegs que impedeixin la seva bolcada durant la càrrega  
  
Per a les operació d'enganx de dos vehicles es deurà tenir en compte:  
 - Si es posa marxa endarrere el vehicle tractor bloquejarà el remolc amb frens o 
calçats  
 - Si s'aproxima el remolc cap al vehicle tractor, es controlarà el moviment d'aquell 
amb els frens o calçats  
 - Els vehicles de transport estaran dotats de farmaciola de primers auxilis i d’un 
extintor d'incendis adequat 
 
 
 

4.1.1. Camió-grúa 
 
 Mesures preventives: 
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s'instal·lessin calçats inmovilizadors en les quatre 

rodes i gats estabilitzadors.  
 Els ganxos de pengi estaran dotats de pestells de seguretat.  
 Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en 

funció de l'extensió braç-grua.  
 Les rampes d’accés als talls no superessin l'arracada del 20 % en prevenció de pendents o 

bolcada.  
 Es prohibeix arrossegar càrregues amb el camió grua.  
 Les càrregues en suspensió, per a evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de 

govern.  
 Es prohibeix la permanència de persones entorn del camió-grua a distàncies inferiors a 

5m.  
 Es prohibeix la permanència sota la càrregues en suspensió.  
 
Les normes de seguretat per als operadors del camió grua són les següents:  
 Mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs, propensos a enfonsaments  
 Evitar passar el braç de la grua sobre el personal  
 Pujar i baixar del camió grua pels lloc previst per a això  
 Assegurar la immobilització del braç de la grua abans d’iniciar un desplaçament  
 Netejar les botes de fang o grava que poguessin tenir abans de pujar a la cabina, si 

rellisquen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents.  
No realitzar arrossegaments de càrrega o estirades esbiaixades.  
Mantingui a la vista la càrrega  
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No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per a ser hissada.  
Aixecar una sola carrega cada vegada.  
Assegurar que la màquina està estabilitzada abans d'aixecar càrregues. Posar en servei els 

gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura 
No abandonar la màquina amb la càrrega suspesa 
No permetre que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses 
Evitar al contacte amb el braç telescòpic en servei, pot patir atrapaments 
Abans de posar en servei la màquina, comprovi els dispositius de frenat. 
Utilitzar sempre les peces de protecció que se li indiquin en l’o
bra. 
 

4.1.2. Dumper 
 
 Mesures preventives: 
En previsió d'accidents, es prohibeix el transport de peces que sobresurtin lateralment del 

cubilot del dumper. 
Els conductors dels dumper deuran estar en possessió del permís de conduir de classe B. 
El cubilot del dumper ha de dur un rètol que informi de la màxima càrrega admissible. 
El dumper ha d’estar dotat de fars de marxa avant i de reculada. 
Abans de començar a treballar cerciorar-se que la pressió dels pneumàtics és la 

recomanada pel fabricant. 
No transportar persones en el dumper 
El dumper es deu conduir mirant al capdavant, evitar que la càrrega faci conduir amb el cos 

inclinat mirant pels laterals de la màquina 
Es prohibeix conduir a velocitats superiors a 20 km per hora  

4.1.3. Camió de transport 
 

 Mesures preventives: 
Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material a més d'haver estat 

instal·lat el fre de mà de la cabina del camió, s'instal·laran calçats d’immobilització de 
les rodes 

L’ascens i descens de les caixes dels camions, s’efectuarà mitjançant escales mecàniques 
fabricades per a tal menester, dotades de ganxos d’immobilització i seguretat  

Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista coneixedor 
de la conducta més adequat. 

Les maniobres de càrrega i descàrrega mitjançant plànol inclinat, serà governada des de la 
caixa del camió per un mínim de dos operaris mitjançant soga de descens. En l'entorn 
final del pla no haurà mai persones. 

El súmmum màxim permès per a materials solts no superarà l'arracada ideal de 5 % i es 
cobrirà amb una lona, en previsió de desplomis. 

Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme, compensant els pesos. 
El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat. 
Utilitzar sempre les botes de seguretat i guants de cuir per a evitar atrapaments i cops. 
Si s’han de guiar càrregues en suspensió es farà mitjançant caps de govern lligats a elles. 
Evitar empènyer-les directament amb les mans per a no tenir lesions. 
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 4.2. Maquinària per a formigó 
 
Riscos més freqüents: 
 - Caigudes a diferent nivell 
 - Caigudes al mateix nivell 
 - Cops amb objectes, eines 
 - Atrapaments amb parts mòbils de maquinària, per bolcada de maquinària 
 - Sobreesforços 
 - Exposició a substàncies nocives 
 

4.2.1. Formigonera pastera elèctrica 

 

Mesures preventives: 

 - Mantenir les proteccions de la màquina per a evitar atrapaments per elements 
mòbils  
 - Utilitzar màscara per a evitar la inhalació de pols de ciment i sorra quan es 
carrega la formigonera  
 - No se situaran a distàncies inferiors a 3 m de la vora d'excavació 
 - La formigonera solament deu ser utilitzada per personal autoritzat 
 - Deu disposar de fre de basculament del bombo 
 - Les carcasses i altres parts metàl·liques de les formigoneres d'accionament 
estanc, en prevenció del risc elèctric 
 - Les operacions de neteja s'efectuaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica 
de la formigonera 
 - Mantenir neta la zona de treball 
 

4.2.2. Bomba per a formigó autopropulsada 

 Mesures preventives: 
El personal encarregat del maneig de l'equip del bombament serà especialista en el maneig 

i manteniment de la bomba. 
La bomba de formigó, només podrà utilitzar-se per a bombament de formigó segons el con 

recomanat pel fabricant en funció de la distància de transport. 
El braç d'elevació de la mànega, únicament podrà ser utilitzat per a la funció a la qual ha 

estat dedicat pel seu disseny. 
Els dispositius de seguretat de l'equip de bombament, estaran sempre en perfectes 

condicions de funcionament. Es prohibeix expressament, la seva modificació o 
manipulació. 

Abans d’iniciar el bombament del formigó, es comprovarà que les rodes de la bomba estan 
bloquejades mitjançant calçats i els gats estabilitzadors en posició amb el enclavament 
mecànic o hidràulic instal·lat. 

La zona de bombament (en nucli urbà) quedarà totalment aïllada dels vianants. 
Es comprovarà diàriament, abans de l'inici del subministrament, l'estat de desgast intern de 

la canonada de transport mitjançant mesurador d'espessors. 
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Per a comprovar l'espessor d'una canonada és necessari que no estigui sota pressió. Es 
buidarà l’aire i podrà comprovar sense riscos. 

Una vegada conclòs el formignat es rentarà i netejarà l'interior dels tubs de tota la 
instal·lació, en prevenció d'accidents per l'aparició de taps de formigó. 

El lloc d'ubicació de la bomba ha de complir almenys: que sigui horitzontal, que no disti 
menys de 3 m. de la vora d’un talús, rasa o cort del terreny. 

 
Normes de seguretat per al maneig de l'equip: 
Respectar el text de les plaques d'avís instal·lades en la màquina. 
Abans d’iniciar el subministrament s'assegurarà que tots els acoblaments de palanca tenen 

en posició d’immobilització els pasadors. 
Abans d'abocar el formigó en la tremuja s'assegurarà que està instal·lada la graella. 
Si deu bombar una distància prudent, abans de subministrar el formigó, es provaran els 

conductes sota la pressió de seguretat. 
No es tocarà mai directament amb les mans la tremuja o el tub oscil·lant si la màquina està 

en marxa. 
Si s'efectuen treballs en la tremuja o en el tub oscilant, primer es pararà el motor 

d'accionament, es purgarà la pressió del acumulador a través de l'aixeta, i després 
s'efectuarà la tasca que es requereixi. 

4.2.3. Vibradors per a formigó 
 
Mesures preventives  
 
- L'operació de vibrat, es realitzarà sempre des d'una posició estable. Quan hagi risc de 
caiguda a diferent nivell s'utilitzaran els mitjans necessaris, bé siguin mitjos de protecció 
col·lectiva o mitjos de protecció individual  
- La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida si discorre per zones de 
passada.  
- Els vibradors elèctrics aniran amb disjuntor diferencial i presa de terra a través del quadre 
general 

      
4.3. Maquinària en general  
 
 
4.3.1. Estenedora de productes bituminosos  
 
 
Riscos més freqüents:  
 
- Caigudes de persones a diferent nivell  
 
- Caiguda de persones al mateix nivell  
 
- Cops amb maquinària, eines  
 
- Projecció de partícules  
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- Atrapaments  
 
- Contactes tèrmics  
 
- Sobreesforços  
 
- Exposició a substàncies nocives  
 
Mesures preventives:  
 
- No es permet la permanència sobre la estenedora en marxa a altra persona que no sigui 
el seu conductor  
 
- Els operaris han de romandre per davant de la màquina durant les operacions d'omplert 
de la tremuja  
 
- Es prohibeix l’accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès  
- Sobre la màquina, al costat dels llocs de passada, s'adheriran els següents senyals: Perill, 
substàncies calentes  
 
- Col·locar el rètol: NO TOCAR, ALTES TEMPERATURES  
 
- Equips de protecció individual  
 
- Calçat de seguretat  
 
- Guants 
- Protecció auditiva 
-Ulleres de protecció  
- Casc de seguretat 
 
 
 

4.3.4. Radial elèctrica 
  
 Riscos més freqüents: 
 - Talls en les mans per neteja de l'element tallat, per tocar el disc en moviment  
 - Riscos derivats del trencament del disc (accidents greus per projecció molt 
violenta de fragments de consideració)  
 
 - Vibracions 
 
 Mesures Preventives: 
 - No utilitzar la radial sense abans comprovar que la carcassa de protecció del 
disc està en perfecte estat 
 - Prohibit deixar la radial abandonada al terra. 
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 - Prohibit usar discos deteriorats o trencats. 
 - El treballador que utilitzi la radial deurà estar autoritzat per a fer-ho.  
 - Deu tenir un mecanisme capaç d'extreure la pols de forma localitzada 

 

 Equips de protecció individual: 
 - Calçat de seguritat 
 - Guants 
 - Protecció auditiva 
 - Ulleres de protecció 
 - Casc de seguritat 
 

4.3.5. Allisadora de paviments 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Si en la zona a treballar existissin buits o riscos de caiguda d'altura, es 
protegiran amb tapes o  baranes en previsió d'accidents per caiguda a diferent nivell  
 - Caigudes al mateix nivell  
 
 - Atrapaments, cops o talls en els peus, per les aspes per falta de cercle protector 
 
 Mesures Preventives: 
 - Protecció de buits horitzontals i verticals 
 - Les allissadores disposaran de cercle o carcassa de protecció de les aspes 
antixoc i  antiatrapaments dels peus 
 - Mentre s'estigui abastint està totalment prohibit fumar 
 - Els recipients de combustible duran una etiqueta de PERILL PRODUCTE 
INFLAMABLE 
 - Si fos d'accionament elèctric, estaran dotades de doble aïllament i connectades 
a terra a través del quadre general. El mànec del manillar estarà recobert de material aïllant 
i l'interruptor d'accionament  situat sota el mànec. 

 

 Equips de protecció individual: 
 - Calçat de seguritat 
 - Guants 
 - Protecció auditiva 
 - Ulleres de protecció 
 - Casc de seguretat 
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4.3.6. Trepant elèctric 
 
Riscos més freqüents: 
Talls a les mans al netejar les broques del trepant 
Cops en el cos i ulls, per fragments de projecció violenta  
Els derivats del trencament de la broca per accident greu per projecció molt violenta de 

fragments  
Vibracions 
Atrapaments per ús inadequat d'equips de protecció  
 
Mesures Preventives 
Escollir la broca adequada pel material a taladrar. 
No fer trepants inclinats a pols, pot trencar-se la broca i produir lesions. 
El muntatge i desmuntatge de broques no fer-lo subjectant el mandrí encara en moviment, 

directament amb la mà. Utilitzar la clau. 
No realitzar un trepant en una sola maniobra, primer marcar el punt a perforar amb un 

punter; segon aplicar la broca. 
No pressionar l'aparell excessivament, la broca pot trencar-se i causar lesions. 
Els treballs sobre banc, executar-les situant la màquina sobre el suport adequat per a això. 
Desconnectar el trepant de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions per al canvi 

de broca. 
Els trepants manuals estaran dotades de doble aïllament elèctric. 
La connexió o subministrament elèctric als trepants portàtils, es realitzarà mitjançant 

mànega antihumitat a partir del quadre de planta, dotada amb clavilles mascle-femella 
estances 

  

Equips de protecció individual 
Calçat de seguretat 
Guants 
Protecció auditiva 
Ulleres de protecció 

 

4.3.7. Soldadura per arc elèctric 
 
Riscos més freqüents: 
Atrapament entre objectes per peces pesades en fase de soldadura 
Aixafada de mans per objectes pesats per peces pesades en fase de rebut i soldadura  
Radiacions per arc voltaic i, en conseqüència, la ceguera 
Inhalació de vapors metàl·lics per treballs amb soldadura en llocs tancats sense extracció 

localitzada  
Cremades per distracció, imperícia, caiguda de gotes incandencents sobre altres 

treballadors  
Projecció violenta de fragments al picar cordons de soldadura, molar 
Trepitjades sobre objectes punxeguts  
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Mesures Preventives 
Es prohibeix l'apilament o mantenir ampolles de gasos liquats al sol o prop de focus de 

calor. El lloc d'apilament (magatzem), se situarà en l'exterior de l’obra, amb ventilació 
constant. Sobre la porta d’accés, s'instal·lessin els senyals “de perill d'explosió”. 

Es prohibeix utilitzar les ampolles de gasos liquats en posició inclinada. 
Evitar que les ampolles es copegin. 
Abans d’encendre l'encenedor, comprovar que estan correctament fetes les connexions de 

les mànegues i que estan instal·lades les vàlvules antireculada. 
No utilitzar mànegues d'igual color per a gasos diferents. 
No utilitzar acetilè per a soldar o tallar materials que continguin coure. 
No fumar quan s'estigui soldant o tallant. 
Per a evitar incendis, no deixar materials combustibles en les proximitats de la zona de 

treball 

 Equips de protecció individual 
 - Pantalla facial amb vidre inactiu 
 - Mandí de protecció 
 - Polaines 
 - Calçats de seguritat 

4.3.8. Taula de serra circular per a material ceràm ic 
 
Riscos més freqüents: 
Accidents per defecte de fabricació de la màquina o dels dispositius de protecció, major 

freqüència en esquerrans, ja que les màquines no estan dissenyades per a ells  
Talls amb el disc per falta dels empenyadors i de la carcassa protectora  
Abrasions al tocar el disc de tall en marxa en el seu muntatge i desmuntatge  
Talls amb les arestes del material ceràmic  
Projecció violenta de fragments de ceràmica o de components del disc  
Emissió de pols ceràmica produint afeccions respiratòries  
Capturament del disc per les dues parts de la peça serrada  
Trencament del disc de tall per reescalfament 
 
Mesures Preventives: 
- La màquina tindrà en tot moment col·locada la protecció del disc i de la transmissió 
- Abans de començar el treball es comprovarà l'estat del disc, si aquest estigués desgastat 
es procediria a la seva immediata substitució 
- La peça a tallar no haurà de pressionar-se sobre el disc, de forma que pugui bloquejar 
aquest. Així mateix, la peça no pressionarà el disc en oblicu pel lateral. 
- Els mecanismes de posada en marxa i parada estarn a l’alcanç de la mà del treballador i 
protegits contra la possibilitat de una posada en marxa accidental. 
 - La màquina disposarà d’interruptor de tall. 

 Equips de protecció individual: 
 - Guants 
 - Mascarilla per a partícules. 
 - Protecció auditiva 
 - Ulleres de protecció 



 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema d’aiguamolls de 
Can Cabanyes per al reg. 
 

4.3.9. Taula de serra circular per fusta 
 
Riscos més freqüents: 
 - Talls, cops etc. per rebuig de la peça que es treballa com a conseqüència que 
hagi resina sobre la fulla que tendeix a aixecar la fusta 
 - Col·locar la peça de fusta sobre el dentat superior del disc 
 - Talls amb el disc per falta dels empenyedors, falta o anul·lació de la carcassa 
protectora i del ganivet divisor, retirar restes de fusta o serradures, lliscament de les mans 
feia el disc per una variació brusca de l’esforç d'embranzida, relliscada o fals moviment  
 - Abrasions pel disc de tall 
 - Atrapaments per falta de la carcassa de protecció de corrioles 
 - Projecció violenta de partícules i fragments (estelles, dents de la serra) 
 - Trencament del disc de tall per reescalfament 
 - Atrapament per parts mòbils com a conseqüència de l'anul·lació del cubredisc i 
del ganivet divisor, anul·lació de les carcasses protectores de les corrioles de transmissió 
 - Emissió de serradures produint afeccions respiratòries 
 - Apressament del disc per les dues parts de la peça serrada 
 - Trencament del disc de tall per reescalfament al realitzar una utilització 
inadequada del mateix o trobar elements estranys 

 

 Mesures preventives: 
Abans de posar la màquina en servei es deu comprovar que no està anul·lada la connexió a 

terra. 
Abans d’iniciar el tall, AMB LA MÀQUINA DESCONNECTADA DE L’ENERGIA  

ELÈCTRICA, giri el disc a mà. 
Utilitzar l’empenyedor per a manejar la fusta. 
No retirar la protecció del disc de tall 
Extreure els claus o parts metàl·liques clavades en la fusta que es vagi a tallar. 
Efectuar el tall sempre que sigui possible a d’intempèrie o en un lloc ventilat. 
La presa de terra de la serra circular es realitzarà a través del quadre elèctric general. 
No es situaran a distàncies inferiors a 3 m (com norma general), a prop de zones amb el 

risc de caiguda a diferent nivell amb l’excepció dels quals estiguin protegits amb xarxes, 
baranes, sergents, etc. 

Es prohibeix situar la serra circular en llocs entollats. 
Si la màquina, inesperadament es deté, retiri's i avisi perquè sigui reparada. No intenti 

realitzar ni ajustaments ni reparacions. Desconnecti l'endoll  
L'alimentació elèctrica i les serres de disc es realitzarà mitjançant mànegues antihumitat, 

dotades de clavilles estances a través del quadre elèctric de distribució  
 

Equips de protecció individual: 
 - Calçat de seguretat 
 - Guants 
 - Protecció auditiva 
 - Ulleres de protecció 
 - Casc de seguretat 
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4.3.10. Grup compressor 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Durant el transport intern 
 - Atrapament de persones 
 - Caiguda per terraplè 
 - Despreniment durant el transport en suspensió 
 - Soroll 
 - Trencament de la mànega de pressió   
 - Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapament del motor 
 - Atrapament durant operacions de manteniment 

 

 Mesures preventives: 
S’intentarà que sigui el més silenciós possible, amb la intenció de disminuir la contaminació 

acústica (si s'empren en recintes tancats o en els carrers d’un nucli urbà). 
Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de 

tancada, en prevenció de possibles atrapaments i soroll. 
Acordonar la zona d'ubicació del compressor en un radi de 4 metres en el seu entorn, 

instal·lant-se senyals “d'obligatori l'ús de protectors auditius” per a sobrepassar la línia 
de limitació  

Es controlarà l'estat de les mànegues, comunicant les deterioracions detectades diàriament 

  

 Equips de protecció individual: 
 - Calçat de seguretat 
 - Protecció auditiva 
 - Ulleres de protecció 
 - Casc de seguretat 
 
 

4.3.11. Martell neumàtic 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Trastorns nerviosos, musculars, pèrdua de sensibilitat en els dits de la mà 
 - Afeccions osteo-articulars 
 - Projecció d’objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell 
en el lloc de treball 
 - Expulsió accidental de l'útil de perforació o a la projecció de trossos de material 
durant la realització del treball 
 - Trencament de la mànega de servei per efecte fuet, conseqüència de la falta de 
manteniment, abús d'utilització, tendir-la per llocs subjectes abrasius pas de vehicles 
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 Mesures preventives: 
 - S'acordonarà la zona sota els talls de martells en prevenció de danys als 
treballadors que poguessin entrar a la zona de risc de caiguda d’objectes. 
- Cada tall amb martells, estarà format per dues quadrilles que s'alternaran cada hora, en 
prevenció de lesions per permanència continuada rebent vibracions. 
- Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell pneumàtic, 
seran sotmesos a un examen mèdic mensual. 
- En l’accés a un tall de martells, s'instal·laran sobre peus drets, senyals “d'obligatori l'ús de 
protecció auditiva”, “obligatori l'ús d'ulleres antiprojeccions” i “obligatori l'ús de màscares de 
respiració”. 
 
Normes de seguretat per als operaris: 
- No deixi el martell clavat al terra. 
- Abans d'accionar el martell, asseguri's que està perfectament amarrat el punter. 
- No abandoni mai el martell connectat al circuit de pressió. 
- Comprovi que les connexions de la mànega estan en correcte estat. 
- La circulació de vianants en les proximitats del tall dels martells, es canalitzarà pel lloc 
més llunyà possible que permeti el carrer que s'actua. 
- Abans de l'inici del treball s'inspeccionarà el terreny circumdant per a detectar la 
possibilitat de despreniments per les vibracions transmeses a l'entorn. 

 

 Equips de protecció individual: 
 - Ulleres de protecció 
 - Calçat de seguritat 
 - Guants 
 - Casc de seguretat 
 - Com protecció contra les vibracions utilitzi: 
 - Faixa elàstica de protecció de cintura. 
 - Canelleres bé ajustades. 
 - Màscara amb filtre mecànic recanviable. 
 - Armilla reflectant 
 

4.3.12. Espadons 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Atrapaments per corretges de transmissió 
 - Projecció de fragments i partícules 
 - Contacte amb línies elèctriques en el paviment a tallar 
 
 Mesures preventives: 
 - Abans d’iniciar el tall, es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a 
executar, amb la finalitat de que pugui ser seguretat per la rodeta guia de l’espadó 
 - Tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb la carcassa 
 - S’efectuarà el tall en via humida 
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 - El manillar de comandament dels espadons, es foradarà amb triple capa lligada, 
amb cinta aïllant autoadhesiva, per a evitar contactes fortuïts amb l’energia elèctrica 
 - Els combustibles s'apilaran en el magatzem de productes inflamables 
 - Els recipients de transport de combustibles duran una etiqueta de Perill, 
producte inflamable” i en el lloc on s'emmagatzemin els productes inflamables, s'instal·larà 
un extintor de pols química sec 
 
 Equips de protecció individual: 
 - Ulleres de protecció 
 - Màscara 
 - Calçat de seguretat 
 - Casc de protecció 
 - Protecció auditiva 
 

4.3.13. Rotaflex 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Cops per objectes i eines 
 - Atrapaments amb parts mòbils  
 - Projecció de partícules 
 - Sobreesforços 
 - Exposició a substàncies nocives 
 
 Mesures preventives: 
 - Utilitzar la rotaflex per a tallar, no per a devastar amb el plànol del disc, ja que el 
disc de widia o carborundo es trencaria 
 - Tallar sempre sense forçar el disc, no estrenyent-lo lateralment contra la peça ja 
que podria trencar-se i saltar  
 - Utilitzar carcassa superior de protecció del disc així com protecció inferior 
lliscant 
 - Vigilar el desgast del disc, ja que si es perd molt espessor queda fràgil i 
esquerda 
 - Estrènyer la rosca del disc fermament, per a evitar oscil·lacions 
 - L’interruptor deu ser del tipus home mort, de forma que al deixar de pressionar-
lo queda la màquina desconnectada 
 
 

 Equips de protecció individual: 
 - Guants de protecció 
 - Calçat de seguretat 
 - Casc de protecció 
 - Ulleres de protecció 
 - Protecció auditiva 
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4.3.14. Serra circular 
 
 Riscos més freqüents: 
 - Atrapaments per corretges de transmissió  
 - Projecció de fragments ó partícules 
 - Sobreesforços. 
 
 Mesures preventives: 
 - No anular elements de protecció de la màquina tals com: ganivet divisor, 
carcassa superior, resguard  inferior, resguard de la corretja de transmissió  
 - Per a evitar rebutjos per pinssament del material sobre el disc, el ganivet divisor 
actua com un tascó i impedeix a la fusta tancar-se sobre aquell. Les seves dimensions 
deuen ser determinades en funció del diàmetre i espessor del disc utilitzat  
 - La funció de la carcassa superior és la d'impedir el contacte de les mans amb el 
disc en moviment i protegir contra la projecció de fragments. El suport més adequat del 
resguard és el situat sobre el propi bastidor de la màquina, sempre que compleixi el requisit 
de solidesa i no entorpeixi les operacions. Serà regulable automàticament, és a dir, el 
moviment del resguard serà solidari amb l'avanç de la peça.  
 - L’accés voluntari o involuntari de les mans de l'operari a les corretges de 
transmissió deu impedir-se mitjançant la instal·lació d’un resguard fix. Aquest resguard 
estarà construït de metall perforat, resistent i rígid, amb dimensions de la malla tals que els 
dits no puguin arribar al punt de perill  
   
 
 Mesures preventives 
- La màquina deu estar perfectament anivellada per a realitzar el treball 
- No podrà utilitzar-se mai un disc de diàmetre superior al que permet el resguard instal·lat 
- No deurà ser utilitzat per persona distinta al professional que la tingui al seu càrrec, i si és 

necessari la hi dotarà de clau de contacte 
- Mai s'empenyerà la peça amb els dits polzes de les mans estesos 
- Es deu comprovar l’absència de cossos petris o metàl·lics, nusos durs, vetes o altres 

defectes en la fusta 
- El disc utilitzat serà el qual correspongui al nombre de revolucions de la màquina. Es 

disposarà de  cartells d'avís en cas d’avaria o reparació.    

 

4.4.Medis auxiliars   
 

4.4.1. Escales de mà 

 

 Mesures preventives: 
Les escales de mà tindran la resistència i els elements de suport i subjecció necessaris 

perquè la seva utilització no suposi risc de caiguda, per trencament o desplaçament. 
Les escales de tisora disposaran d’elements de seguretat que impedeixin la seva obertura 

al ser utilitzades (cadenes o cables). 
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No s’empraran escales de mà i, en particular, escales de més de 5 metres de longitud, de la 
resistència de la qual no es tinguin garanties. 

Queda prohibit l’ús d’escales de mà de construcció improvisada. 
Si són de fusta, els travessers seran d'una sola peça sense defectes ni nusos i amb 

esglaons ensamblats. 
Abans d'utilitzar una escala de mà deurà assegurar-se la seva estabilitat. 
La base de l'escala haurà de quedar sòlidament assentada. Estaran dotades en el seu 

extrem inferior de sabates antilliscants i es donessin suport sobre superfícies planes. 
En cas d’escales simples la part superior se subjectarà al parament sobre el qual es dóna 

suport. S’evitarà donar suport sobre pilars circulars, i en cas de ser necessari 
s'ancoraran de forma que l'escala no pugui girar sobre la superfície del pilar 

Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura del possible, formant un angle de 
75 graus amb l’horitzontal. 

Els travessers de les escales simples hauran de perllongar-se almenys 1 metre per sobre 
del lloc al que donen accés. 

L’ascens, descens i els treballs des d’escales s'efectuarà d'enfront a les mateixes. 
Els treballs a més de 3,50 m d'altura, del punt d'operació al sòl, que requereixin moviments 

o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza 
cinturó de seguretat o s'adopten altres mesures de protecció alternatives. 

Es prohibeix transport (a mà o al muscle) i manipulació de càrregues per o des d’escales de 
mà quan pel seu pes (mai superiors a 25 kg) o dimensions puguin comprometre la 
seguretat del treballador  

Mai s'efectuaran treballs sobre les escales que obliguin a l'ús de les dues mans. 
Les escales de mà no s'utilitzaran per dues o més persones simultàniament. 
Les escales de mà es revisaran periòdicament. 
Es prohibeix la utilització d’escales pintades, per la dificultat que això suposa per a la 

detecció dels seus possibles defectes. 
Les escales de mà es col·locaran sempre apartades d'elements mòbils que puguin 

derrocar-les. 
Les escales de mà es col·locaran fora de les zones de passada, o es limitaran o s’acotaran 

aquestes. 

 

4.4.2 Bastides sobre borriquetes 
 
Mesures preventives: 
Fins a 3m d'altura podran emprar-se bastides de borriquetes fixes, sense arriostrar-se. 
Entre 3 i 6m, màxima altura permesa en aquest tipus de bastides, s’empraran borriquetes 

armades de bastidors mòbils arriostrables. 
Les bastides de borriquetes a més de 2m d'altura disposaran de baranes de protecció, de 

90 cm d'altura amb llistó intermedi i rodapeu. 
Les plataformes de treball tindran una amplària mínima de 60 cm i en cas de ser formades 

amb taulons de fusta, aquests estaran units entre si i tindran un grossor mínim de 7 cm. 
Les borriquetes metàl·liques de tipus tisora estaran dotades de cadenes o cables que 

impedeixin que aquestes puguin obrir-se a l'utilitzar-se. 
Les borriquetes de fusta, estaran en bon estat, i perfectament encolades i ensamblades. 
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Aquestes bastides es muntaran sempre sobre un mínim de dos borriquetes  i es prohibeix 
expressament la substitució d'aquestes per bidons, piles de materials i assimilables. 

En les longituds de mes de tres metres s’empraran tres cavallets. 
Les plataformes de treball no sobresortiran de les borriquetes més de 40 cm per a evitar 

bolcades per basculament, i mai es treballarà sobre aquests vols. 
Les borriquetes es muntaran sempre perfectament anivellades. 
Les plataformes de treball s'ancoraran a les borriquetes, per a evitar moviments 

indesitjables. 
No s'acumularà massa càrrega, ni massa persones en un mateix punt. 
Les bastides estaran lliures d'obstacles. 
Per treballs sobre aquests bastides quan hagin de ser situats en vores de forjats, al costat 

de finestres, en balconades, cobertes o similars, es col·locarà una xarxa penjada de 
planta a planta o barana a l'altura de treball, o si escau s'utilitzarà cinturó de seguretat 

 

4.4.3. Bastides metàl·liques tubulars 

Mesures preventives: 
Durant el muntatge de les bastides: 
Es senyalitzaran les zones d'influència mentre durin les operacions de muntatge i 

desmuntatge de les bastides. 
Es cuidarà el bon assentament i anivellació de les arrencades. Els trams verticals (mòduls o 

peus drets) es donaran suport sobre taulons de repartiment de càrregues. 
No es recolzaran les bastides sobre bidons, piles de materials diversos, torretes de fusta 

diverses. 
No s'iniciarà un nou nivell sense haver acabat el nivell anterior amb tots els elements 

d'estabilitat i seguretat. 
Es disposaran escales adequades per a l’accés als distints nivells. 
Durant l'ús de les bastides: 
Es revisarà la bastida abans de cada començament de tall. 
Es delimitarà la zona de treball, evitant el pas de personal per sota. Es protegirà el risc de 

caiguda d’objectes sobre la via pública, mitjançant xarxes tibants verticals. 
Es limitarà l’accés a les bastides al personal exclusivament que hagi de treballar en ells. 
Es prohibirà treballar en aquestes bastides sota règim de vents forts. 
En cap concepte es manipularan els elements de l'estructura de seguretat de la bastida 
 

4.4.4. Bastides penjants 

 

Mesures preventives: 
TOTES AQUELLES DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I MESURES DE 
PROTECCIÓ INDICADES PER A BASTIDES EN GENERAL. 
 
 - Les bastides penjants estan instal·lades per personal especialitzat, amb 
formació especifica.  
 - Els contrapesos per a bastides penjades es realitzaran del tipus prefabricat amb 
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passador, es prohibeixen els contrapesos construïts a força de piles de sacs, bidons plens 
d'àrids, etc. 
 - Es controlarà curosament l'estat dels aparells que s'utilitzin per a penjar les 
bastides, rebutjant-se aquells que ofereixin dubte sobre el seu bon estat, de la mateixa 
manera s’actuarà amb les siergues utilitzades.  
 - Les trócoles o carraques d'elevació de les bastides penjades se serviran 
enrotllades i greixades.  
 - Les trócoles o carraques no s'apilaran directament sobre el terreny. L'apilament, 
si pot ser, es realitzarà ordenadament sota ensostrat.  
 - Les cables de sustentació, en qualsevol posició de les bastides penjades, 
tindran longitud suficient com perquè puguin ser descendits totalment fins al sòl, en 
qualsevol moment.  
 - Es disposarà doble cable de seguretat, amarrat a punts fixos, en els aparells. 
Almenys en els extrems de la bastida, si està garantida la unió intermèdia entre les 
plataformes.  
 - Les bastides s’arriostraran a punts fixos, en prevenció de moviments 
oscil·latoris.  
 - Les bastides penjades en fase de desocupada “temporal del tall” deuen ser 
baixats al nivell del terra pel que es prohibeix el seu abandonament en cotes elevades.  
 - Les plataformes de les bastides seran de suficient consistència, no havent 
d’arribar mai a sobrecarregar-les. S’hauran de realitzar proves de càrrega de les bastides a 
una distància mínima sobre el sòl abans de ser utilitzats pel personal.  
 - Les plataformes de les bastides estaran proveïdes de barana interiors de 0,70 
m. d'altura i 0,90 m. les exteriors amb rodapeus ambdues. 
 - No es mantindrà una separació major de 0,30m des dels tancaments, 
assegurant-se aquesta mitjançant l'ancoratge.  
 - El cable tindrà una longitud suficient perquè en el tambor o en el enrotllador, 
quedi cable enrotllat amb la plataforma en la posició més baixa.  
 - Es rebutjaran els cables que tinguin els fils trencats.  
 - Tots els ganxos dels cables i aparells disposaran de pestell de seguretat.  
 - Es delimitarà la zona de treball en les bastides, evitant el pas de personal per 
sota d’aquests, així com que aquest coincideixi amb les zones d'apilament de materials.  
 - Es col·locaran viseres o marquesines de protecció sota les zones de treball 
quan s'estigui treballant amb les bastides en els tancaments de façanes a la via pública.  
 - Es senyalitzaran les zones d'influència mentre durin les operacions de muntatge 
i desmuntatge de les bastides.  
 
 - Es col·locaran xarxes per sota de les bastides si existeix risc de caiguda 
d’objectes des de les plataformes a major distància que l'assenyalada per la delimitació dels 
treballs o per les viseres de protecció. 
  
 - Tots els operaris que hagin de romandre en la bastida duran cinturó de 
seguretat ancorat a cables de seguretat penjats de punts forts. 
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4.4.5 .Puntals 

 

 Mesures preventives: 
L'estabilitat de les torretes d'apilament de puntals s'assegurarà mitjançant la clava de peus 

drets de limitació lateral. 
Es prohibeix després del desencofrat l’amuntegament irregular dels puntals. 
Els puntals s'hissaran a les plantes en paquets ressorts pels dos extrems, o en gàbies 

preparades a aquest efecte; el conjunt, se suspendrà mitjançant aparell d’eslingues del 
ganxo del sistema d'elevació (camió-grua). 

Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta, anivellats i aplomats en 
l'adreça exacta en la qual deguin treballar. 

Els taulons dorments de suport dels puntals que deguin treballar inclinats pel que fa a la 
vertical seran els quals s'encunyaran. Els puntals, sempre donessin suport de forma 
perpendicular a la cara del tauló. 

El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement 
repartit. Es prohibeixen les sobrecàrregues puntuals. 

 
Deuran complir el següent: 
Tindran la longitud adequada per a la fitació en el qual se'ls instal·li. 
Els cargols sense fi es tindran greixats per evitar esforços innecessaris. 
Mancaran de deformacions. 

 

Estaran dotats en els seus extrems de les plaques per a suport i clavament. 
 
 

1.5.  5. INSTAL·LACIONS PEL PERSONAL  

 5.0. Instal·lacions provisionals 
 
El deure de protecció de la seguretat i salut dels treballadors que l'article 14 de La Llei de 

prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre de 1995 encomana a l'empresari, 
inclou tots els aspectes relacionats amb el treball. 

En aquest sentit és contemplada la planificació de la prevenció, en l'article 15 de la citada 
Llei, com un dels principis generals de l'acció preventiva, que ha de buscar la integració 
de la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals de treball. 

Precisament entre aquestes condicions de treball, l'article 4.7 de la mateixa Llei enumera, 
en primer lloc, les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes 
i altres útils existents en el centre de treball. 

 
Els principis de disseny han estat els quals s'expressen a continuació: 
Aplicar els principis que regulen aquestes instal·lacions segons la legislació vigent, amb les 

millores que exigeix l'avanç dels temps. 
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Donar a tots els treballadors un tracte igualitari de qualitat i confort, independentment de la 
seva raça i costums o de la seva pertinença a qualsevol de les empreses: principal o 
subcontratades, o es tracti de personal autònom o d'esporàdica concurrència. 

Resoldre de forma ordenada i eficaç les possibles circulacions a l'interior de les 
instal·lacions provisionals, sense greus interferències entre els usuaris. 

Permetre que es puguin realitzar en elles de forma digna reunions de tipus sindical o 
formatiu, amb tan sols retirar el mobiliari o reorganitzar-lo. 

Organitzar de forma segura l’ ingrés, estada en el seu interior i sortida de l’obra.   
Instal·lacions provisionals per els treballadors amb mòduls metàl·lics prefabricats, 

comercialitzats. 
Les instal·lacions provisionals pels treballadors es situessin a l'interior de mòduls metàl·lics 

prefabricats, amb aïllant tèrmic i acústic. 
Es muntessin sobre una fonamentació lleugera de formigó. El plec de condicions, plànols 

de situació i els mesuraments aclariran les característiques tècniques d’aquests mòduls 
prefabricats, que han estat triats com a conseqüència de la seva temporalitat i espai 
disponible. Deuen retirar-se al finalitzar l’obra. En els plànols de l'Estudi de Seguretat i 
Salut han d’indicar-se les àrees, dintre de les possibilitats d'organització que permet el 
lloc en el qual es va a construir. 

 
Segons RD 486/1997 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 

els llocs de treball s’han de tenir en compte les següents consideracions: 
Els llocs de treball disposaran d'aigua potable a fàcilment accessible. S’evitarà tota 

circumstància que possibiliti la contaminació de l'aigua potable. 
Els llocs de treball disposaran de vestuaris, aquests estaran proveïts de seients i d'armaris 

o taquilles individuals amb clau, que tindran la capacitat suficient per a guardar la roba i 
el calçat. Quan els vestuaris no siguin necessaris, els treballadors hauran de disposar 
de penjadors o armaris per a penjar la seva roba. 

Els llocs de treball disposaran de locals de condícia amb miralls, lavabos amb aigua 
corrent, calenta si és necessari, sabó i tovalloles individuals o altre sistema d'assecat 
amb garanties higièniques. Disposaran a més de dutxes d'aigua corrent, calenta i freda. 

Els llocs de treballs disposaran vàters, dotats de lavabos, situats en les proximitats dels 
llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i dels locals de condícia, quan no 
estiguin integrats en aquests últims.. 

Els vàters han de disposar de descàrrega automàtica d'aigua i paper higiènic. En els vàters 
que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats. Les 
cabines estaran proveïdes d'una porta amb tancament interior i d’un penjarobes. 

Les dimensions dels vestuaris, dels locals de condícia, així com de les respectives 
dotacions de seients, armaris o taquilles, penjadors, lavabos, dutxes i inodors, deuran 
permetre l’ utilització d’aquests equips i instal·lacions sense dificultats o molèsties, 
tenint en compte en cada cas el nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los 
simultàniament. 

Els vestuaris, locals de condícies i vàters estaran separats per a homes i dones, o deurà 
preveure's una utilització per separat dels mateixos.. 

Tant els vestuaris com els serveis higiènics, hauran de sotmetre's a una neteja diària i a 
una desinfecció periòdica. 

Quan la seguretat o la salut dels treballadors ho exigeixin, en particular en raó del tipus 
d'activitat o del nombre de treballadors, aquests disposaran d’un local de descans de 
fàcil accés. 
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Les dimensions dels locals de descans i la seva dotació de taules i seients amb respatllers 
seran suficients per al nombre de treballadors que deguin utilitzar-los simultàniament. 

 

  5.1. Instal·lacions fixes 
 
De no utilitzar-se instal·lacions provisionals i disposar d'espai i instal·lacions fixes en el 

centre de treball, es deurà disposar i aplicar les mateixes condicions que es reflecteixen 
en l'apartat 5.0. 

 

  5.2. Primers auxilis i assistència sanitària 
 
Es disposarà d'una farmaciola portàtil de primers auxilis en les proximitats del lloc de treball. 

Cada farmaciola contindrà: aigua oxigenada, alcohol de 96º, antisèptic, amoníac, cotó 
hidròfil, gasa estèril, benes, esparadrap, antiespasmódics, borses de goma per a gel i 
aigua, guants esterilitzats, col·liri estèril. Al costat de la farmaciola es disposarà d’un 
cartell clarament visible en el qual s'indiquin tots els telèfons dels centres hospitalaris 
més pròxims. metge, ambulàncies, bombers, policia, etc. 

Les cures de petites lesions es faran en la farmaciola de l’obra, per personal autoritzat. Per 
a la resta de les lesions i accidents greus es durà a l'accidentat al centre d'assistència 
més pròxim. 

És important que les lesions, per lleus que siguin, les revisi el personal mèdic per a evitar 
complicacions tals com infeccions, inflamacions, etc. 

 
 
 
 

1.6. 6. PREVENCIÓ D'INCENDIS 
 

 6.0. Prevenció d'incendis en obres i muntatges 
 
Dins d'una obra, com qualsevol altre lloc, coexisteixen les fonts de ignició (connexions 

elèctriques), substàncies combustibles (fustes, cartrons plàstics d'embalatge), 
carburants, pel que és important tenir en compte l'emmagatzematge de substàncies 
perilloses en zones ventilades, mantenir les zones netes i ordenades, revisar 
periòdicament la instal·lació elèctrica. 

Perquè el personal pugui apagar el foc o, almenys, controlar els seus efectes abans de 
l'arribada dels bombers, serà necessari disposar d'extintors de neu carbònica i pols 
seca, que estaran situats pròxims a les zones de passada i convenientment 
senyalitzats. 

En cas d’incendi es procedirà segons el Pla d'Emergència del centre que serà facilitat 
abans de l'inici dels treballs. 

Amb independència de l'anteriorment indicat, totes les obres de nova construcció i 
muntatges, estan subjectes a risc d’incendi, pel que s'estableixen les següents normes 
d'obligat compliment com mesures preventives: 
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queda prohibit la realització de fogueres o focs localitzats, la utilització d'encenedors, 
realització de soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans 
no es disposa del permís de flama que atorga el responsable de seguretat del centre 
igual que disposar d’un equip extintor idoni per a l'extinció del possible incendi. 

S'instal·laran extintors d’incendi en els següents punts de la nova obra, s'especifica en el 
Pla d'Emergència la ubicació dels equips de protecció contra incendis (BIE's, extintors) 
més pròxims al lloc de treball que el projecte presenta. 

Els extintors a muntar en la nova obra seran nous, de 6 Kg. de pols ABC. Seran revisats i 
retimbrats segons el manteniment exigit legalment mitjançant concert amb una empresa 
autoritzada. 

 
Els extintors s'instal·laran sobre patilles de pengi o sobre carro, en qualsevol cas sobre la 

vertical del lloc on se situï l'extintor es col·locarà un senyal normalitzat. 
 
 
 

1.7.  7. PLEC DE CONDICIONS 
 

 7.0. Disposicions legals d'aplicació 
 

Llei de 31/1995 de 8 de novembre. Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Real decret 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut en les obres de construcció. 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 

Col·lecció de Notes Tècniques de Prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en 
el Treball. 

Real decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

Real decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació 
de la Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l'aproximació de les legislacions dels 
estats membres sobre màquines. 

Real decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat en les 
Màquines. 

Real decret 363/95, de 5 de juny 1995, pel qual s'aprova el Reglament de classificació, 
envasat i etiquetatge de productes químics. 

Real decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 
de seguretat i salut en el treball. 

Real decret 486/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els 
llocs de treball. 

Real decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. 
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Real decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.. 

Ordenances autonòmiques i municipals. 

Real decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors enfront dels 
riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball. 

Real decret 159/1995, 3 de febrer, pel qual es regula les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. 

Conveni col·lectiu de la construcció. 

Vigilància periòdica de la salut dels treballadors, segons article 22 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

Pleg de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura. 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió RD 2413/73 i Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

Real decret 614 del 2001, de 8 de juny, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes per 
a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió (RD 3275/1982) 

Real decret 780/1998, de 30 d'abril pel que es modifica el Reial decret 39/1997 de 17 de 
gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

Ordenança de Treball per a les Indústries de La Construcció, Vidre i Ceràmica de 
28.8.1970: 

Art. 165 a 176.- Disposicions generals. 

Art. 183 a 291.- Construcció en general. 

Art. 334 a 341.- Higiene en el Treball. 

Condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual (Reial decret 1407/92, de 20.1 1, B.O.E. 28.12.92, rect. 24.2.93). 

Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (Reial decret 1942/93, de 5.1 1, 
B.O.I. 14.12.93, rect. 7.5.94). 

Text refós de la Llei General de la Seguretat Social (Reial decret Legislatiu 1/1994). 

Estatut dels Treballadors (Reial decret Legislatiu 1/1995). 

Llei 8/1988, de 7 d'abril, sobre infraccions i sancions en l'ordre social.  

Conveni 62 de la OIT relatiu a les prescripcions de seguretat en la indústria de l'edificació. 

Llei de Seguretat Vial. Codi de circulació vigent. 

 

 7.1. Condicions dels mitjans de protecció 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un 

període de vida útil, rebutjant-se al seu terme. 
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Quan per les circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una 
determinada peça equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista 
o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual 
va ser concebut (per exemple, un accident), serà rebutjat i recanvi al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses 
pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Proteccions col·lectives: 
Es disposaran proteccions col·lectives eficaces per a evitar accidents del personal, tant 

propi com subcontractats i a tercers.  
El sistema per al manteniment de les proteccions col·lectives es basarà en els següents 

conceptes: 
Seguir les instruccions (quan existeixin) subministrades pel fabricant. 
Ajustar-se a les normes d'utilització de la maquinària i mitjos auxiliars a utilitzar. 
Coneixement d'utilització per part del personal d'obra. 
Supervisió periòdica del manteniment i de la utilització. 
Emmagatzematge adequat a cada tipus de protecció. 
Transportar-los amb precaució per a evitar la seva deterioració. 
Controlar la seva col·locació abans de la seva utilització. 
 
 
Proteccions individuals: 
Tots els equips de protecció individual que s'utilitzin hauran de contar amb marcat CE com 

garantia de la seva qualitat i adequació per fi que es persegueixen. 
La normativa a complir per les proteccions individuals són: 
RD 1407 / 1992, 20 de novembre. Condicions per a la comercialització i lliure circulació 

intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. BOE de 28 de desembre. 
Ordre de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert pel RD 1407 / 1992. 

BOE de 1 de juny.. 
RD 159 / 1995, de 3 de febrer. Modifica el RD 1407 / 1992. BOE de 8 de març. 
Resolució del 25 d'abril de 1996, de la Direcció general de Qualitat i Seguretat Industrial, 

per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària establerta pel RD 
1407 / 1992. BOE de 28 de maig. 

RD 773/ 1997, 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. BOE de 12 de juny. 

 
 
7.2. Serveis de prevenció 
 
Informació  
Segons l'article 18 de la Llei 31/1995, el contractista adoptarà les mesures adequades 

perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en relació amb: 
els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors en el seu lloc de treball  
les mesures de protecció i prevenció aplicables als riscos del seu lloc de treball. 
Les mesures adoptades de conformitat amb el disposat en l'article 20 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals.. 
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Formació  
El contractista ha de garantir que cada treballador rebi formació teòrica i pràctica suficient i 

necessària, en matèria preventiva, tant en el moment de la seva contractació qualsevol 
que sigui la seva modalitat o durada, com quan es produeixin canvis en les funcions 
que desenvolupi o s'introdueixin canvis dels equips de treball. La formació haurà 
d'impartir-se sempre que sigui possible, dintre de la jornada de treball o en defecte 
d'això, en altres hores que seran descomptades de la jornada laboral. La formació 
podrà ser impartida per personal de l’obra o concertant-la amb serveis aliens, i el seu 
cost no recaurà mai sobre els treballadors. 

Medicina preventiva i primers auxilis  
És responsabilitat del contractista disposar de farmaciola, i disposarà de material mínim per 

a realitzar primers auxilis al treballador accidentat. No contindrà materials o 
medicaments de difícil utilització per personal no sanitari. Periòdicament es reposarà tot 
material que s'hagi acabat o que hagi superat la data de caducitat. 

El contractista ha de garantir als treballadors al seu servei, la vigilància del seu estat de 
salut en funció dels riscos inherents al treball. Aquesta vigilància solament es pot portar 
a terme quan el treballador del seu consentiment. D’aquest caràcter voluntari solament 
s'exceptuaran, els supòsits que els reconeixements siguin obligatoris per a avaluar els 
efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors o per a verificar si 
l'estat de salut pot constituir un perill per al mateix, per als altres treballadors o altres 
persones relacionades amb l'empresa. 

Les mesures de vigilància i control es duran a terme sempre respectant el dret a la intimitat, 
i els resultats de vigilància de la salut seran confidencials i únicament comunicats al 
treballador afectat. 

L’accés a la informació mèdica de caràcter personal es limitarà al personal mèdic i a les 
autoritats sanitàries que duguin a terme la vigilància de la salut dels treballadors, sense 
que puguin facilitar-se al contractista (empresari) o a altres persones sense 
consentiment exprés del treballador. 

 
 

1.8.  8. SEGUIMENT I CONTROL 
 

 8.0. Seguiment i autoprotecció 
 
El present estudi descriu els riscos més significatius als quals es poden estar exposats, 

analitzant causes, actuacions i indicacions amb l'objecte d'evitar o minimitzar les 
possibilitats d’aquests riscos i les seves condicions. 

Encara que es tracta d'una anàlisi detallada, no es pot ser exhaustiu i sempre pot quedar 
algun risc no contemplat amb suficient detall en algun dels seus aspectes. 

Per això, el treball de cada persona ha d’estar guiat abans de res pel sentit de la 
responsabilitat en el desenvolupament de les tasques per a evitar accidents i 
conseqüències para si mateixos i tercers. 

Abans de desenvolupar els treballs i tasques, el contractista deu ser conscient dels riscos 
inherents i estar segur que s’han pres totes les mesures oportunes per a evitar 
accidents i les conseqüències associades, en benefici i protecció dels seus empleats. 
Per això, el contractista deu en tot moment tenir present i dur a la pràctica els següents 
aspectes: 
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tenir i aplicar el sentit de la responsabilitat de la seva autoprotecció i de la de tercers al seu 
càrrec o que pugui afectar-los. 

conèixer els riscos inherents a la tasca / treball previ a la seva realització. 
conèixer les mesures de Seguretat, Higiene i Prevenció pertinents i aplicar-les. 
ser conscients de les seves condicions psicofísiques i que estàs estiguin d’acord amb els 

requeriments de les tasques/treballs a realitzar. 
No desenvolupar en cap cas i sota cap circumstància treballs o tasques que puguin requerir 

sobrepassar els límits psicofísics propis o de tercers i que puguin implicar riscos 
associats. 

conèixer, respectar i aplicar les normatives i recomanacions de Seguretat, Salut i prevenció 
en tot moment. 

informar als superiors i o col·laboradors en cas de percebre riscos de difícil control. 
Utilitzar les mesures d'Higiene, Seguretat i Salut requerides i, en general, elements de 

autoprotecció. En cas que no es disposés d'elles sol·licitar-les abans de començar la 
tasca / treball. 

 8.1. Consum d'alcohol, al·lucinògens i productes p erjudicials per a la salut. 
 
Es fa esment especial al consum d'alcohol, drogues, al·lucinògens, estimulants, etc. i tots 

aquells productes que modifiquen la voluntat, autoconsciència, autocontrol i en general 
capacitats psicofísiques de la persona. 

A més del perill que pot suposar per a la salut el consum d’aquests productes, el treballar 
sota els efectes d’aquests productes suposa un gravement del risc, augmentant les 
possibilitats d'accidents. 

Per tant: 
“Es prohibeix terminantment el consum i el trobar-se sota els efectes d’aquests productes 

en general en horaris de treball les conseqüències del qual puguin influir en el 
desenvolupament del treball i molt especial en la seguretat, higiene, prevenció i 
autoprotecció del treballador.” Tota aquella persona que sigui vista consumint algun 
tipus d'aquestes substàncies serà sancionat i, podrà ser expulsat de l’obra. 

 

 8.2. Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'ex ecució d'obra. 
 
Quan en l'execució de l’obra intervingui més d'una empresa, treballadors autònoms, el 

promotor, abans de l'inici dels treballs, designarà un Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut durant la fase d'execució d'obres. 

La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut durant l'elaboració del 
projecte i execució de l’obra pot recaure sobre la mateixa persona. 

La designació dels Coordinadors de Seguretat i Salut, no eximirà al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

Competències de Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'elaboració de 
projecte:  

Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del projecte, el projectista tingui en 
consideració els principis generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut 
(articulo 15 de la Llei 31/1995) i en particular: 
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Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar 
les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultàniament o 
successivament. 

Estimar la durada requerida per a l'execució de les diferents feines o fases de treball. 
Subministrar al projectista tota la informació preventiva necessària per integrar la Seguretat 

i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra. 
Coordinar l'aplicació de la qual es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències de Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de 

projecte:  
Coordinar l'aplicació dels principis generals de l'Acció Preventiva(Art. 15 Llei 31/1995): 
En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat 

de planificar els distints treballs o fases que es desenvolupen simultàniament o 
successivament. 

Estimar la durada requerida per a l'execució de distints treballs o fases. 
Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció 
preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(evitar, avaluar, combatre riscos, etc.) i en particular els principis generals aplicables 
durant l'execució de l’obra i muntatge. 

Manteniment de l’obra en bon estat d'ordre i neteja. 
Elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
La manipulació dels distints materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
La recollida de materials perillosos utilitzats. 
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i enderrocs. 
Aprovar el pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista. La direcció facultativa assumirà 

aquesta funció quan no fos necessari la designació del Coordinador. 
 Organitzar i Coordinar les activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos laborals. 
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
Adoptar les mesures necessàries perquè solament les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l’obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com assessor en prevenció, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin en l'execució material de 
l’obra. Qualsevol diferència serà presentada al Promotor com a màxim responsable de 
la gestió constructiva, amb la finalitat de que aquest prengui en funció de la seva 
autoritat la decisió que consideri oportuna. 

 

 8.3. Segur de responsabilitat i tot risc 
 
Els tècnics responsables disposaran d'una assegurança de cobertura en matèria de 

responsabilitat civil professional. 
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El contractista disposarà de cobertura de responsabilitat civil en l'exercici de la seva activitat 
industrial, cobrint el risc inherent a la seva activitat com constructor i muntador. 

S'entén que aquesta responsabilitat civil deurà ser ampliada al camp de la responsabilitat 
civil patronal. 

 

 8.4. Pla de Seguretat i Salut en el treball. 
 
En aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat 

i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i completin les 
previsions contingudes en l'estudi, en funció del seu propi sistema d'execució de l’obra i 
muntatge. En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de 
prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que no podrà implicar 
disminució de l'import total. 

El Pla de Seguretat i Salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l’obra o muntatge, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l’obra i muntatge. Quan 
no sigui necessària la designació del Coordinador les funcions seran assumides per la 
Direcció facultativa. 

En relació amb els llocs de treball en l’obra i muntatge, el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball constitueix l'instrument bàsic d'ordenació de les activitats d'identificació i, si 
escau, avaluació dels riscos i planificació de l'activitat preventiva a les quals es refereix 
el capítol II del R. D. 39/1997 pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d'execució de l’obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra i muntatge, però sempre amb 
l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Qui intervinguin en l'execució de l’obra i muntatge, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que intervenen en la mateixa 
i els representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, 
els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de 
Seguretat i Salut estarà en l’obra a disposició permanent dels mateixos. 

Així mateix el Pla de Seguretat i Salut estarà en el centre, (obra/muntatge) a disposició 
permanent de la Direcció facultativa. 

    

 8.5. Llibre d'incidències 
 
En cada centre de treball existirà amb fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i 

Salut un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte. 
El llibre d'incidències serà facilitat pel col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi 

aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 
El llibre d'incidències, deurà mantenir-se sempre en el centre productiu, estarà en poder del 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l’obra i muntatge o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció facultativa. A aquest 
llibre tindrà accés la Direcció facultativa de l’obra i muntatge, els contractistes, 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions 
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Públiques competents, qui podran fer anotacions en el mateix, relacionades amb les 
fins de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el Coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l’obra i muntatge, o quan no sigui necessària la designació 
de Coordinador, Direcció Facultativa, estaran obligats a remetre, en termini de 24 
hores, una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província que es 
realitza l’obra i muntatge. Igualment deuran notificar les anotacions en el llibre al 
contractista afectat ja els representants dels treballadors d’aquest. 

 
 
Barcelona a 1 de juliol de 2011 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Pau Termes Pujol 



PROJECTE D’EXECUCIÓ:PROJECTE D’EXECUCIÓ:

CONSTRUCCIÓ D’UN CAMP DE GESPA ARTIFICIAL A 
GRANOLLERS, AMB APROFITAMENT DE L’AIGUA DEL SISTEMA 
D’AIGUAMOLLS DE CAN CABANYES PER AL REG.

DOC.1. MEMÒRIADOC.1. MEMÒRIA
1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1.2 ANNEXES1.2 ANNEXES

ANNEX 1: NORMATIVESANNEX 1: NORMATIVES
ANNEX 2: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTANNEX 2: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ANNEX 3: PLA D’OBRESANNEX 3: PLA D’OBRES
ANNEX 4: CONTROL DE QUALITATANNEX 4: CONTROL DE QUALITAT
ANNEX 5: ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTALANNEX 5: ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
ANNEX 6: CÀLCUL DE SANEJAMENTANNEX 6: CÀLCUL DE SANEJAMENT
ANNEX 7: JUSTIFICACIÓ DE PREUSANNEX 7: JUSTIFICACIÓ DE PREUS
ANNEX 8: QUALITAT DE L’AIGUAANNEX 8: QUALITAT DE L’AIGUA

DOC.2. PLÀNOLSDOC.2. PLÀNOLS
DOC.3. PLEC DE CONDICIONSDOC.3. PLEC DE CONDICIONS
DOC.4. PRESSUPOSTDOC.4. PRESSUPOST

4.1 QUADRES DE PREUS 1 I 24.1 QUADRES DE PREUS 1 I 2
4.2 AMIDAMENTS4.2 AMIDAMENTS
4.3 PRESSUPOST4.3 PRESSUPOST
4.4 FULLA RESUM4.4 FULLA RESUM



Id Nombre de tarea Duración Predecesoras Nombres de los recursos

1

2 CONSTRUCCIÓ DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN CABANYES72 días

3 ACTES PREVIS 1 día

4 Replanteig i definició d'obra 1 día

5

6 MOVIMENTS DE TERRES 47 días

7 Demolicions 7 días 4

8 Excavació de rases 10 días

9 rases laterals 4 días 7

10 rases fons 2 días 9

11 rases col·lectors 2 días 12

12 Excavació Arquetes 2 días 10

13 Excavació caixa de camp 2 días 29;25

14 Compactació i perfilat 2 días 13

15 Tot-u 10 días 14

16

17 DRENATGE 18 días

18 Canaleta 10 días 9CC+2 días

19 Col·lectors 3 días 10;18

20 Arquetes 5 días 19

21

22 REG 56 días

23 Tuberies 2 días 12

24 Arquetes 3 días 20;23

25 Diposit 3 días 8

26 Bomba, canons i calibrat 2 días 40

27

28 OBRA CIVIL 3 días

29 Vorada 3 días 24

30

31 PAVIMENTS 22 días

32 Acera perimetral 3 días 15

33 Asfalt 4+3 5 días 32;15

34 Paviments esportius 14 días

35 Descarga i Replanteig 2 días 33

36 Estesa i encolat gespa 3 días 35

37 Marcatge i senyalització 3 días 36

38 Estesa i respatllat sorra 2 días 37

39 Estesa i respatllat cautxo 3 días 38

40 Neteja i recullida restes 1 día 39

41

42 CERRALERIA 5 días

43 Xarxa parapilotes 2 días 40

44 barana perimetral 3 días 43CF

45

46 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 1 día

47 Porteries futbol 11 1 día 40

48 Banderins i banquetes 1 día 40

49 porteries futbol 7 1 día 40

50

51 FI D'OBRA 1 día 26;43;47;48
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Tarea

Resumen

Ram de Paleta

Maquinaria petita

Maquinaria explanació

Inst. reg

Inst. gespa

Inst. equipaments

Maq. Aglomerats asfàltics

Manyes

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg.

Les durades del treballs especificats en aquest planning es podran complir sempre i quan les condicions meteorològiques siguin les adequades. Aquest planning no es podrà complir en cas de condicions meteorològiques 
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ANNEX 4: CONTROL DE QUALITAT.  
 

El següent annex pretén indicar els criteris sota els quals es selecciona la maquinària , 
el tipus de material i el sistema d’execució a utilitzar en les diferents partides d’obra, per tal 
de garantir un nivell de qualitat i durabilitat de l’obra. A les tasques de demolició es tindrà 
especial cura per que les diferents runes siguin transportades als seus corresponents llocs 
de forma que es respecti el medi ambient. 

 
 
1. GARANTIA DE QUALITAT EN EL SISTEMA CONSTRUCTIU. 

 
 

1.1. Extracció d’ elements i demolicions. 
 
Per a l’execució d’aquesta partida s’utilitzarà una retroexcavadora en perfecte estat, així 

com ho estaran les eines d’ús. Haurà de tenir en ordre la documentació d’inspecció tècnica 
i haurà d’ estar homologada per la Comunitat Europea mitjançant el distintiu CE. També 
haurà d’estar al corrent de l’ assegurança obligatòria.  

 
La retroexcavadora haurà de ser utilitzada per personal amb formació teòrico-pràctica 

adequada en la utilització d’aquest tipus de  maquinària, i amb el carnet de conduir B1. 
 
La màquina haurà de procedir a l’aixecament del tancament i l’eliminació d’obstacles no 

de forma brusca, per evitar que puguin saltar rebles de material. El material d’acer es 
reciclarà per la indústria metal·lúrgica (porteries, baranes, etc.) i les runes de formigó, totxo, 
fusta, etc. s’enviaran a un abocador autoritzat i mitjançant un camió adequat l’ús. 

 
 
1.2. Replanteig. 
 
Per la realització del replanteig s’utilitzarà un aparell topogràfic (Estació Total) 

degudament homologat per la Comunitat Europea, mitjançant el distintiu CE, i calibrat per 
que no es produeixin lectures errònies dels punts a replantejar. Les dades es 
descarregaran en un programa específic que facilitarà la visió de l’estat topogràfic del camp 
a l’ordinador. 

 
El replanteig serà dut a terme per personal tècnic apropiat. 
 
 

 
1.3. Moviment de terres (Subbase granular). 

 
 

En aquesta partida s’utilitzarà una retroexcavadora per a realitzar l’aixecament del 
terreny, una motonivelladora que estengui el material de forma que proporcioni les 
pendents del projecte i una compactadora de rodells llisos per a donar compacitat al terreny 
i poder resistir les sol·licitacions descrites en el projecte. Aquestes màquines hauran d’estar 
en perfecte estat, tenir en ordre la documentació d’inspecció tècnica i estar homologada per 
la Comunitat Europea mitjançant el distintiu de CE. També hauran d’estar al corrent 
l’assegurança obligatòria. Les màquines hauran d’ésser utilitzades per personal amb la 
formació teòrico-pràctica adequada per la utilització de les màquines esmentades i carnet 
de conduir B1. 

 
El material per a la realització de la explanada haurà de complir els requisits del P.G.-3, 

de forma que el material que no compleixi amb els requisits serà rebutjat a un abocador 



 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del 
sistema d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

autoritzat per la Generalitat de Catalunya. En cas d’haver d’aportar material, serà procedent 
d’una planta autoritzada pel Ministeri d’Indústria i amb els permisos ordinaris per a 
l’explotació de terrenys. 

 
Per garantir l’estabilitat de l’explanada i les característiques dels materials, es 

realitzaran assajos de laboratori mitjançant les tècniques adequades. Aquests assajos 
seran portats a terme per laboratoris reconeguts i registrats, bé sigui pel Ministeri d’ 
Indústria o per AENOR, de forma que quedi reconeguda la capacitat i autoritat per a la 
realització dels esmentats assajos. 

 
Per comprovar que les capes de material granular assoleixen les cotes requerides en el 

projecte, es realitzarà un control topogràfic amb aparell adequat (Estació Total) 
degudament homologat per la Comunitat Europea i calibrat. 

 
Seguidament es procedirà a la instal·lació de la xarxa de sanejament, xarxa de reg, 

pericons, vorades i canaletes. Aquests materials no hauran d’estar compostos per 
substàncies que puguin ser perjudicials pel medi ambient o puguin causar toxicitat,  hauran 
d’ estar homologats per la Comunitat Europea. 

 
 
 
1.4. Base asfàltica. 

 
 
 

Una vegada es determina que la superfície compleix amb la densitat Proctor i les cotes 
requerides en el projecte es procedirà a l’execució de les capes de mescla bituminosa. 
L’àrid i el lligant a utilitzar seran d’ acord amb la 5.1.- I.C. 

 
Primer s’estendrà un reg d’adherència sobre la capa granular, de forma que permeti la 

correcta unió entre el material granular i la mescla bituminosa. Com s’ha comentat, es 
procedeix a l’estesa d’una capa de 4cm de mescla bituminosa del tipus S-12. Seguidament 
s’estén un reg d’imprimació que facilitarà la unió entre les dues capes de mescla 
bituminosa. Finalment, s’estén una capa de 3cm de mescla bituminosa del tipus PA-8.  

 
Aquests materials hauran de complir las especificacions requerides de dosatge. Les 

mescles bituminoses es subministraran en una banyera que pugui evitar que el material 
quedi adherit a la xapa, i amb una lona que protegeixi la mescla, per a evitar que es refredi i 
que pugui contaminar-se d’agents exteriors. 

 
Els regs es realitzaran mitjançant un camió cuba adequat a l’ús. 
 
El camió abocarà el seu contingut a una estenedora especial per a mescles 

bituminoses, la qual haurà de controlar l’espessor de la capa estesa mitjançant palpadors 
làser. 

 
Les capes de mescla bituminosa es compactaran, cada una, mitjançant compactadora 

pneumàtica o rodell llis, segons la exigència de la compactació. 
 
Les màquines hauran de tenir en ordre la corresponent documentació d’inspecció 

tècnica i hauran d’estar homologades per la Comunitat Europea. També hauran d’estar al 
corrent de l’assegurança obligatòria. Les màquines hauran de ser utilitzades per personal 
amb la formació teòrico-pràctica adequada per a l’ús de les esmentades maquinàries. 

 



 

Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del 
sistema d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 

Per comprovar que l’execució ha estat la correcta s’efectuarà una planimetria de 3 mm 
sota regla de 3m. 

 
 

1.5. Gespa artificial. 
 
 

En el manual de manteniment de la gespa artificial es fa referència al material i 
maquinària utilitzats per garantir la durabilitat del producte de POLIGRAS. 

 
 

1.6. Voreres i tancaments. 
 
 
Per l’execució de les voreres de formigó armat s’utilitzaran els formigons autoritzats per 

la IECA i es subministraran en cubes procedents de plantes autoritzades pel Ministeri 
d’Indústria, per la fabricació de formigó. Les cubes hauran de tenir en ordre la 
documentació d’inspecció tècnica i estar homologada per la Comunitat Europea. Hauran 
d’estar al corrent de l’assegurança obligatòria i hauran de ser utilitzades per personal 
qualificat i format per a l’ ús de la mateixa.  

 
 
La barana serà d’acer galvanitzat. Els materials que composin la barana, inclòs el 

galvanitzat, no hauran de ser perjudicials per al medi ambient ni podran ser tòxics. La 
barana haurà de ser homologada per la Comunitat Europea. Aquestes condicions també 
són aplicables als elements que componguin les xarxes de fons. 

 
 
 

1.7. Equipament esportiu 11. 
 

 
Porteries futbol 11: 

 
Les porteries seran d’alumini i compliran els mateixos requisits que les xarxes de fons. 

També hauran de complir amb els amidaments reglamentaris que estableix la R.F.E.F. i 
que reconeix la U.E.F.A. 
 

Les porteries hauran d’estar ben aplomades i fonamentades en daus de formigó en 
massa per a evitar que caiguin. La pintura blanca que cobreix les porteries haurà d’estar 
homologada per la Comunitat Europea i portarà les icones i les instruccions corresponents, 
en els dorsos dels recipients, per a que els treballadors puguin fer un bon ús de la mateixa. 
La pintura que sobri en cap cas s’abocarà en un contenidor normal, directament. S’ha de 
portar a un punt verd per al seu correcte tractament i evitar que contamini el medi ambient.  
 

 
 
 
 

Banderoles: 
 

Les banderoles seran d’alumini i, excepte la fonamentació, hauran de complir els 
mateixos requisits que les porteries, les banderoles compliran amb les dimensions que 
proposa la R.F.E.F. y que reconeix la U.E.F.A. i hauran de ser extraïbles. 
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2. ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT 
 

       
SANEJAMENT      
       
 SEGELLS AENOR O SIMILAR, DE TUBS DE P.V.C.  
 SEGELLS AENOR O SIMILAR, DE TOTXANA.   
 SEGELLS AENOR O SIMILAR, DE CIMENTS   
 SEGELLS AENOR O SIMILAR, DE PREFABRICATS POLIMERS  

 
ASSAJOS DE RESISTENCIA DE FORMIGÓ, UNA FAMILIA DE PROBETES CADA 40 M3 
ASSAJOS DE RESISTENCIA DE CANALETA 

       

SUB- BASES      

       

 ASSAJOS DE COMPACTACIÓ, PROCTOR MODIFICAT, SUPERIOR AL 95 % 

       
REG       
       
 CERTIFICAT DE QUALITAT PER TUB, ELECTROVALVULA I CANONS 

       
       
       
      

       
GESPA       
       
 CERTIFICAT D’HOMOLOGACIÓ DE LA F. I. H.   
 CERTIFICAT DE CARACTERISTIQUES I PROPIETATS PER LABORATORI OFICIAL 

       
EQUIPAMENT      
       
 CERTIFICATS DE CUMPLIMENT DE LA NORMA UNE 1270  
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Barcelona a 1 de juliol de 2011 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Pau Termes Pujol 
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ESTUDI D’ IMPACTE AMBIENTAL 
 

1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
El projecte per al qual es realitza aquest estudi és per a l’execució de construcció d’un 
camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua del sistema d’aiguamolls 
de Can Cabanyes per al reg. 
 

El promotor del projecte i propietari de les instal·lacions és l’Ajuntament de Granollers. 

La solució adoptada preveu canviar l’aspecte de tota aquesta zona en general, 
remodelant i passant la parcel·la actual a la construcció d’un camp de gespa artificial. S’ha 
previst també una zona perimetral pavimentada amb formigó, d’aquesta manera es crearà 
un millor entorn, més estètic i agradable, i no es contaminarà amb sauló la zona de joc. 

La gespa artificial anirà col·locada sobre una base d’aglomerat asfàltic per tal 
d’assegurar els pendents del camp, que drenarà horitzontalment pels laterals mitjançant 
caneletes prefabricades de formigó. El sistema de reg serà completament automatitzat 
mitjançant la instal·lació de 6 canons de reg.    

 
 

2. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 
MEDI FÍSIC: 

  Granollers està situada a la plana del Vallès, dins la depressió prelitoral catalana, a 
uns 148 m. de mitjana sobre el nivell del mar. La bona situació geogràfica i de 
comunicacions van atorgar a Granollers la capitalitat del Vallès Oriental que avui destaca 
pel seu potencial econòmic. 

La ciutat, que s'estén sobre una superfície de 14,89 Km2, ha anat creixent al voltant dels 
marges del riu Congost que travessa la ciutat de nord a sud amb un règim intermitent 
d'aigua sotmès a les pluges del massís del Montseny i dels cingles de Bertí. A la comarca, 
els parcs naturals del Montseny, del Montnegre-Corredor, de les Serralades de Marina i 
Litoral o el PEIN dels cingles del Bertí, formen el teló de fons natural de la ciutat, on s'hi 
poden desenvolupar infinitat d'activitats a l'aire lliure. 

 
 
MEDI BIOLÒGIC: 
 
Arran de la construcció del Parc industrial de Can Gordi-Can Català, els terrenys de Can 
Cabanyes passaren a ser propietat dels ajuntaments de Montmeló i Granollers. A la part de 
Granollers, hi trobem una zona boscosa, on predominen els pins i les alzines, un centre 
d’educació ambiental i un aiguamoll construït. L’aiguamoll, d’una hectàrea de superfície, es 
nodreix de l’aigua procedent de l’EDAR. L’acció de la plantació de la boga i el canyís i dels 
raigs solars, així com el disseny de l’aiguamoll, permeten millorar la qualitat de les aigües 
que retornen al riu o que s’aprofita en el reg de les zones verdes del passeig fluvial. A més, 
la seva proximitat al riu ha potenciat el paper de l’aiguamoll com a refugi de fauna pròpia 
dels entorns fluvials. Prop del centre d’educació ambiental hi ha una àrea de descans i una 
font.  
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3. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES 
 
Relació d’accions susceptibles de produir impactes en el medi: 
 
 FACTORS AMBIENTALS AFECT ATS 

ACCIONS hidrològic atmosfèric sonor Flora i 
fauna 

Socio -
econòmic paisatge 

Ocupació del terreny      X 

Contractació de 
personal 

    X  

Tràfic de vehicles 
durant les obres 

 X X    

Excavació i anivellat 
de la caixa de camp  X     

Generació de residus    X  X 

Asfaltat X      

Col.·locació gespa 
artificial 

   X  X 

Reg X      

Ús del nou camp   X  X  

 
 

4. CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES 
 
Els efectes de les diferents accions considerades que produeixen algun tipus d’impacte 
ambiental, es caracteritzen amb els següents conceptes que estableix la legislació, 
concretament  el RD 1131/1988: 

Així, pel que fa al grau d’alteració del medi natural, l’efecte pot ser : 

Mínim: El que es produeix alterant de forma molt petita el medi. 
Notable: El que es manifesta com una alteració important del medi. 
Positiu:  El que s’admet que genera efectes beneficiosos. 
Negatiu:  El que es manifesta com a pèrdua dels valors naturals del medi. 

Segons la forma en que la infraestructura incideix sobre el medi, l’efecte pot ser: 
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Directe:  Aquell que la infraestructura provoca directament alterant el medi. 
Indirecte:  Aquell que es desencadena per la interdependència del medi respecte a la 
situació de la infraestructura. 

Segons el període de temps que tarda en manifestar-se un impacte en el medi, l’efecte pot 
ser: 

Curt plaç:  Es considera un termini de temps d’un any. 
Mig plaç:  Es considera un termini de menys de cinc anys. 
Llarg plaç:  Es considera a partir de cinc anys. 

Segons el període de temps durant el qual el medi pateix l’alteració, l’efecte pot ser: 

Permanent:  Que suposa una alteració del medi perpètua en el temps. 
Temporal: Que suposa una alteració que després d’un període de temps desapareix. 
Periòdic: Que suposa una alteració reiterada i intermitent del medi. 
Irregular: Que suposa una alteració certa, però la qual és imprevisible situar en el temps. 

Segons les característiques dels impactes respecte al seu possible tractament, l’efecte pot 
ser: 

Reversible:  Suposa que les condicions originals es restableixen passat un cert temps. 
Irreversible: Es dóna si l’acció única dels processos naturals és incapaç de retornar les 
condicions a la situació inicial. 
Recuperable:  Quan es poden realitzar pràctiques o mesures correctores viables que 
minorin o anul·lin l’efecte de l’impacte, s’aconsegueixi o no assolir o millorar les condicions 
originals. 
Irrecuperable:  Suposa una alteració del medi que no és possible restaurar per l’acció 
natural o humana. 

Segons el tipus de manifestació que s’observa en l’alteració originada en el medi, l’efecte 
pot ser : 

Simple:  Efecte que es manifesta en un sol dels components ambientals sense incidència 
en altres possibles a considerar.                                                                                                
Acumulatiu:  Efecte que es manifesta de forma progressiva i en ordre creixent. 
Sinèrgic:  Efecte que produeix unes alteracions que indueixen a altres i s’acumulen. 

 
Seguint aquests criteris els impactes ambientals estudiats es caracteritzen de la següent 
manera: 
 
IMPACTE HIDROLÒGIC:  
mínim, negatiu, directe, a curt termini, permanent, irreversible i simple. 
Com a conseqüència de l’asfaltat i formigonat de superfícies, es poden veure afectades les 
possibles capes freàtiques inferiors, ja que, un cop realitzades les obres, la infiltració de 
l’aigua deixarà de fer-se de manera proporcional per tota la superfície i passarà a absorbir-
se per zones molt més concretes. 
Pel que fa al sistema de reg proposat, aquest pot produir un augment del consum d’aigua, 
si és que el camp actual no disposava d’aquest tipus de instal·lació, o una reducció 
d’aquest consum suposant que actualment s’utilitzés un sistema de reg. El reg en un camp 
de gespa artificial té una funció refrigerant, i es gasten aproximadament 22000 litres d’aigua 
en cada cicle de reg, essent els regs proporcionals a l’ús de les instal·lacions.   
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IMPACTE ATMOSFÈRIC:  
mínim, negatiu, directe, a curt termini, temporal, recuperable i simple. 
Durant les obres d’execució del projecte el trànsit de les zones annexes a les obres es 
veurà incrementat, sobretot durant les fases d’aportació de la subbase granular i de 
l’asfaltat. Per tant, cal considerar les emissions de CO2 de la maquinària i la producció de 
pols durant la fase d’excavació i anivellat del terreny de la caixa de camp. 
 
IMPACTE SONOR:  
notable, negatiu, indirecte, a curt termini, permanent, irreversible i simple. 
Aquest impacte es produirà en dues fases diferents, primerament en la fase d’obra el soroll 
es veurà incrementat degut al treball de la maquinària; més endavant, en la fase d’utilització 
del nou camp, es preveu un increment d’assistència a aquest, i per tant, una certa 
repercussió en el nivell acústic. 
 
IMPACTE SOBRE LA FLORA I LA FAUNA:  
mínim, negatiu, indirecte, a curt termini, permanent, recuperable i simple. 
La generació de residus durant la fase d’execució del projecte pot tenir un efecte negatiu en 
el medi ambient. En aquest tipus d’obres els residus generats són del tipus següent: runes 
de demolicions en cimentacions, restes de material plàstic (reg, sanejament,etc) i restes de 
ferralla (antigues porteries, baranes, etc.). 
Pel que fa a la col·locació de gespa artificial, es pot donar el cas que es produeixi confusió 
en petits animalons i insectes, que es veuen atrets per la presència d’una massa verda. 
Per altra banda la utilització de cautxú reciclat en el llastrat de la gespa representa un punt 
a favor del medi ambient. 
 
IMPACTE SOCIO-ECONÒMIC:  
notable, positiu, indirecte, a curt termini, permanent, irreversible i acumulatiu. 
Aquest tipus d’obra té un impacte socio-econòmic en fase d’execució, ja que implica la 
contractació de personal per a executar l’obra. Un cop aquesta està acabada es preveu un 
augment de la utilització de la zona esportiva en qüestió, tant pel que fa al nombre 
d’espectadors com al nombre de socis i abonats que es beneficiaran de les instal·lacions. 
 
IMPACTE PAISATGÍSTIC:  
notable, positiu, directe, a curt termini, permanent, irreversible i simple. 
Pel que fa a l’ocupació del territori, l’execució d’aquest projecte no té cap tipus d’efecte, ja 
que no s’ocupen terrenys annexes a la instal·lació ja existent. 
La col·locació de gespa artificial té un efecte positiu en el paisatge un cop acabades les 
obres, millorant les condicions estètiques de la zona, però al mateix temps pot tenir un 
efecte negatiu durant les obres si no es fa una gestió adequada dels residus generats. 
 
 
 

5. AVALUACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES 
 
Els impactes es valoren quantitativament i qualitativament  definint-ne la magnitud i 
classificant-se d’acord amb el Real Decret  1131/1988 com: 
Impacte ambiental compatible: Aquell impacte ambiental que no precisa de mesures de 
correcció per restablir la situació original una vegada realitzada l’obra. 
Impacte ambiental moderat: Aquell que requereix un cert temps per restablir les 
condicions originals del medi. 
Impacte ambiental sever: Aquell que per a la recuperació de la situació original requereix 
unes mesures correctores. 
Impacte ambiental crític: Aquell que produeix una pèrdua permanent de qualitat en el 
medi natural sense possibilitat de recuperació amb mesures correctores. 
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 AVALUACIÓ 
IMPACTES COMPATIBLE  MODERAT SEVER CRÍTIC 
HIDROLÒGIC  X   
ATMOSFÈRIC X    
SONOR  X   
FLORA I FAUNA   X   
SOCIO-ECONÒMIC X    
PAISATGÍSTIC X    
 
L’impacte global del projecte es considera de magni tud positiva, ja que la valoració 
global és compatible i/o moderada, i per tant el pr ojecte és realitzable. 
 
 
 
 
 

6. MESURES CORRECTORES 
 
Les mesures correctores es poden classificar com: 
 
Mesures protectores: Són aquelles que eviten l’impacte. Es poden aplicar en fase d’obra o 
de projecte. 
Mesures correctores o curatives: S’orienten a l’eliminació, reducció o modificació de 
l’efecte, i poden operar sobre causes o accions del projecte, processos productius o factors 
del medi. 
Mesures compensatòries: S’utilitzen pels impactes inevitables que no admeten correcció, 
però si compensació, mitjançant altres efectes de signe positiu o compensacions 
econòmiques. 
 
A continuació es detallen les modificacions o incorporacions que s’han fet al projecte per tal 
d’evitar, reduir, modificar o compensar l’efecte del projecte en el medi ambient i adequar el 
projecte a les oportunitats que ofereix el medi per assegurar-ne l’èxit. 
 
Amb la intenció d’evitar, o si més no reduir, l’impacte atmosfèric, produït majoritàriament 
pels moviments de terra durant la fase d’obra, es preveuen regs periòdics de la zona per tal 
d’evitar l’aixecament de pols. 
El lleuger augment en l’impacte sonor que es produirà per l’ús de les instal·lacions un cop 
finalitzades les obres, no admet cap tipus de correcció, però es veurà compensat  per 
l’efecte positiu que tindrà a nivell socio-econòmic i paisatgístic. 
Pel que fa als efectes sobre la flora i la fauna i el paisatge, es farà una gestió adequada 
dels residus generats, eliminant-los de la zona d’actuació i transportant-los a l’abocador 
més pròxim. 
L’impacte socio-econòmic del projecte té una repercussió positiva, i per tant, no són 
necessàries cap tipus de mesures correctores en aquest aspecte. 
 
 
 
 

7. CONDUCTA MEDIAMBIENTAL 
 
Per tal de reduir el màxim possible l’impacte que produeix l’execució de les obres sobre el 
medi natural, POLIGRAS IBÉRICA S.A. marca unes pautes, que podríem definir de 
conducta mediambiental, que podríem esquematitzar de la següent manera: 
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1. A la implantació de l’obra, es tindrà en compte, entre altres, l’abocament d’aigües 

sanitàries de les instal·lacions per tal d’evitar l’afecció al terreny natural i l’afecció al 
medi socioeconòmic. 

2. Tots els materials necessaris per la realització de l’obra, seran transportats amb 
cura i emmagatzemats amb ordre. L’emmagatzematge de productes líquids 
especials (gasoil, etc. ) es farà de manera que en cas de vessament accidental els 
fluids no afectin al sòl. 

3. Els sobrants orgànics i assimilables als residus domèstics se separen en 
contenidors específics seguint els criteris de classificació del municipi (orgànic, 
vidre, paper, plàstics, etc.) 

4. Els residus especials seran emmagatzemats junts i correctament etiquetats i tapats 
en un lloc específic per acollir-los, amb terra impermeabilitzant i protegits de la pluja 
i els cops. 

5. Durant el moviment de terres, es tindrà cura en la generació de pols durant 
l’excavació i la circulació de maquinària per l’obra, i, per tant, es regarà el terreny 
per tal que la pols generada sigui la menys possible. Pel que fa referència a la 
maquinària, a més a més tindrem en compte l’afecció al sòl, i els abocaments al sòl 
d’olis i greixos. Per tal d’evitar aquests abocaments POLIGRAS IBÉRICA exigirà la 
realització del manteniment de la maquinària subcontractada, POLIGRAS IBÉRICA 
prohibeix el seu manteniment dins l’obra. 

6. Tenint en compte que en aquesta obra s’ha de fer ús de formigó, POLIGRAS 
IBÉRICA estableix que la neteja de canaletes de les cubes de formigó es 
realitzaran en un contenidor destinat per a aquest procés. 

7. La gestió de residus es gestionarà per empresa gestora de residus que certifiqui 
que els residus han estat abocats en dipòsits controlats: en el cas que ens ocupa, 
l’obra es situa en el Terme Municipal de Granollers i l’abocador controlat més 
proper és el de Llinars del Vallès el qual permet l’abocament de runes i productes 
especials. 

8. Es potenciarà la reutilització de materials en obres pròpies. 
9. S’informarà als treballadors que hagin d’estar en obra de la normativa ambiental 

actual i/o de la zona, així com del manual de bones pràctiques i de com actuar en 
cas d’abocaments o fuites. 

10. Reduir al mínim l’ocupació del terreny pels acopis de material. Evitar l’ocupació de 
zones ambientalment valuoses. 

11. Minimitzar el moviment de maquinària per reduir la contaminació acústica, 
atmosfèrica i per estalviar combustible. 

12. Preservar la vegetació rellevant trasplantant els exemplars més notables. 
 
 
 

8. AVALUACIÓ DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 
 
Obra:  Construcció d’un camp de gespa artificial a Granollers, amb aprofitament de l’aigua 
del sistema d’aiguamolls de Can Cabanyes per al reg. 
 
                                                                    Activitats que la produeixen      1     2    1x2    3 
Inundacions Moviment de terres 1 2 2 X 
Ruptura de serveis Moviment de terres 3 1 3 X 
Incendis forestals  1 1 1  
Altres incendis Maquinària 1 1 1  
Esllavissades i despreniments  1 1 1  
Abocaments incontrolats al sòl Maquinària 2 1 2 X 
Abocaments incontrolats als sistemes aquàtics  1 1 1  
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1: Probabilitat:  Alta=   3 (quasi segur que passa)  
   Mitjana=  2 (poblable una vegada en el decurs de  l’obra) 
   Baixa=               1 (mai o quasi mai) 
2: Gravetat: Notable= 3 (l’entorn no es recupera o bé calen mesures 
intensives i complexes) 
  Moderada= 2(calen mesures correctores no intensiv es per 
recuperar l’entorn) 
  Trivial=  1(entorn es recupera sense mesures corr ectives) 
3: Significativa 
 
 

9. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

1. Objecte  
L’objecte d’aquesta instrucció és establir l’operativa a seguir per al control i la gestió 
dels residus i per evitar desviacions dels requisits legals i dels objectius definits. 
 

2. Abast 
Aquesta instrucció s’aplica en totes les obres. 
 

3. Definicions 
Productor: Qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeix residus 
(a l’obra, seria el promotor). 
Posseïdor: Productor de residus o a persona física o jurídica que els tingui en 
possessió (a l’obra, seria el constructor). 
Transport: Operació o conjunt d’operacions que permeten la recollida i el trasllat 
dels residus. Ha de ser fet per una empresa autoritzada. 
Gestor: Persona física o jurídica, que desenvolupa activitats d’emmagatzematge, 
valorització, tractament i/o disposició del rebuig de residus, ja siguin propis o de 
tercers. 
Valorització: Tot procés que permet l’aprofitament dels recursos continguts en els 
residus sense posar en perill al salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin 
causar perjudicis al medi ambient. 
 

4. Responsabilitats 
El responsable de Qualitat i Medi Ambient és el responsable de gestionar els 
residus. 

 
5. Mètode Operatiu 

El responsable de gestionar els residus ha de: 

- Facilitar als Caps d’Obra la localització de gestors autoritzats 

- Coordinar juntament amb el Cap d’Obra les operacions de destria 
per a les diferents obres. 

- Ajudar als Caps d’Obra en la identificació de materials 
posteriorment reutilitbales. 

- Mantenir les comunicacións amb l’Agència de Residus de 
Catalunya (sol.licitar, si escau, autorització per a conservar els 
residus especials un temps superior a 6 mesos). 

 
      5.1 Previsió de residus 

El Cap d’Obra fa una previsió de les operacions de destria de residus, abans 
d’iniciar-se l’execució de l’obra. Consulta el document de previsió de residus, si està 
inclòs en el projecte, i en fa la previsió en funció de l’espai disponible. 
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Sempre que sigui possible, i econòmicament viable, el Cap d’Obra proposa canvis i 
modificacions del projecte amb la finalitat de reduir la quantitat de residus generats. 
Així mateix analitza la possibilitat d’utilitzar materials reciclats procedents de la 
mateixa obra: reblerts drenats, modificació de pendents, morters o formigons de 
baixa qualitat, etc. 
 

5.2  Gestor de residus 
Compres selecciona el Gestor de Residus autoritzat amb el qual es treballarà. 
Prioritza, sempre que sigui econòmicament viable, aquells que valoritzen els residus i 
que utilitzen coma últim recurs la deposició de residus en un abocador. 
Aquesta selecció es realitza abans de l’inici de les obres. 
A la llicencia d’obra, que ha demanat el promotor, s’adjunta un document d’acceptació 
firmat pel gestor autoritzat el qual garanteix la correcta gestió dels residus. 

 
5.3 Implantació de l’obra 
En la implantació de l’obra el Cap d’Obra estableix, sempre que segui possible, una 
zona per als contenidors, de manera que els residus quedin protegits de les adversitats 
meteorològiques; també  fa una previsió del nombre de contenidors que necessitarà en 
cada fase de l’obra. Ho senyala en el plànol de situació de l’obra. 
Si s’han de realitzar moviments de terres es planifica els llocs d’aplec de les terres 
sobrants i es proposa, sempre que les terres siguin aptes, la reutilització en obres 
properes. 
Com a mínim es disposa de tres contenidors: 

- un per a residus banals 

- un per a residus petris 

- un per a residus especials 
A banda, del de recollida de l’aigua de neteja de les canaletes de la formigonera. 

 
5.4 Residus especials 

Els residus especials són aquells que contenen substàncies tòxiques, inflamables, 
irritants, cancerígenes o que provoquen reaccions nocives amb contacte amb altres 
materials. La seva identificació es realitza amb els següents pictogrames: 
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D’acord amb la norma d’emmagatzematge de residus, els contenidors de residus 
especials han de dur una etiqueta identificativa per a cadascun dels residus que 
continguin. Aquesta etiqueta inclou la següent informació: 

- identificació del posseïdor 

- codi CER de residus 

- data inicial d’emmagatzematge del residu 

- informació o pictograma 
Cal, però, vigilar que els residus dipositats en una mateix contenidor no interactuïn 
entre ells. 
Els contenidors per a residus especials s’haurien de col·locar en una zona on no 
estiguin en contacte directe amb el terra i s’han de prendre mesures par a prevenir els 
vessaments accidentals. 
Els residus especials no es poden emmagatzemar a l’obra per un període superior a 6 
mesos (a no ser que es demani autorització formal a l’Agència de Residus de 
Catalunya). El “Registre de residus” identifica la data en què es comencen a generar 
aquest tipus de residus i la data de cessió. 
Cal demanar el gestor de residus el justificant de destí final per a tots aquells residus 
especials. 
Per la retirada i transport d’amiant en la fase de demolició, el cap d’obra contracta una 
empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA)i demana el 
certificat corresponent. 
Així mateix, es fa un seguiment especial amb aquells residus que tenen l’etiqueta de 
perillosos pel medi ambient, com ara: PCB i PCT, piles, fluorescents, etc. Aquest 
seguiment especial consisteix, per exemple, en assegurar-se que l’albarà especifica el 
nom/codi dels residus lliurats al gestor autoritzat. 
Els envasos buits dels aerosols s’han de dipositar a les oficines, en capses de cartró. 
El Responsable de manteniment ha de sol·licitar, al taller que s’encarrega de realitzar 
el manteniment de maquinària, el corresponent certificat conforme s’han gestionat els 
olis usats de la maquinària amb un estor autoritzat. 
 
 
 

 
5.5 Residus no especials 

Sempre que es generi una quantitat important de residus i es disposi d’espai per 
emmagatzemar-los s’estableixen contenidors de recollida selectiva, a fi i efecte de 
valoritzar-los: 

- metalls 

- plàstics 

- guix 

- fusta 
Un cop planificades totes les accions s’ha d’acabar de completar la “llista de residus” en 
la qual indiquem els residus classificats segons els codis del Catàleg Europeu de 
Residus, les operacions que es realitzaran posteriorment, així com els gestors 
autoritzats amb els seus corresponents codis i els transportistes amb els quals 
treballarem. 

 
5.6 Gestió de Residus. 

Els proveïdors gestionen els residus que ells han generat (envasos de pintures, olis, 
...). A tal efecte s’inclou una clàusula en el contracte/comanda de servei on s’indica 
aquesta circumstància i on es requereix el certificat conforme han estat gestionats per 
un gestor autoritzat. 
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El material excedent de l’execució de l’obra no es considera com a residu sinó que es 
porta a una altre obra per la seva reutilització. 
En quant als residus generats per l’empresa, el gestor lliura els comprovants, segons 
la seva classificació, tal i com indica el Manual de Gestió de Residus industrial de 
Catalunya. 
A partir d’aquest comprovants, el responsable de Qualitat i Medi Ambient omple el 
registre de residus generats i al final de l’obra el fa signar al productor, al transportista i 
al gestor. 
Així mateix, demana al gestor de residus un certificat amb la quantitat i tipus de 
residus lliurats, que es presenta a l’Ajuntament un mes després d’haver finalitzat 
l’obra, i que coincideix amb les dades que figuren en el registre de residus generats. 
Aquestes quantitats s’utilitzen per completar la Declaració anual de residus que s’ha 
de presentar abans del final del tercer trimestre de l’any d’acord amb el Decret 93/99. 

 
10.  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

 
• Residus petris: 

� Formigó 
� Maons 
� Materials ceràmics 
� Terres i pedres 
� Guix 
� Paviments 
� Aglomerats asfàltics i barreges de terra i asfalt 

• Residus banals: 
� Cables 
� Envasos i embalatges de vidre, plàstic o metalls 
� Fibra i llana de vidre i de roca 
� Llots de perforació 
� Llots de tall de productes minerals 
� Plàstics 
� Pols d’extintors 
� Residus de construcció i demolició sense substàncies tòxiques o perilloses 
� Restes metàl·liques 
� Vidre 
� Restes de fustes, aglomerats, etc.., no tractats a pressió amb substàncies 
tòxiques 
� Restes vegetals 
� Paper i cartró 
� Elements i materials de fixació: productes de soldadura 
� Pneumàtics usats 

• Residus especials: 
� Amiant 
� Bateries 
� Envasos i embalatges bruts de residus especials o substàncies perilloses 
� Equips de refrigeració que continguin carburants clorofluorocarburs 
� Fusta: laminada-encolada o tractada 
� Materials per a juntes: màstics a base de betums i amiants 
� Olis hidràulics, lubricants, líquids de fre usats. 
� Pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, àcids, bases, 
anticorrosius, desencofrant. 
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Barcelona a 1 de Juliol de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Pau Termes Pujol 
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ANNEX 6:  CÀLCUL DE SANEJAMENT.  
 

 
 S’ha considerat que el canal recull 100 ml amb una sola sortida, i tenint en compte 
una pluviometria de 280 l/s/ha, un coeficient d’escorrentia de 0,8 i un temps de concentració 
de 5 minuts. 
 
 Com es pot comprovar en el pitjor dels casos el canal en la seva secció més 
desfavorable anirà a un 93% de la seva capacitat, tenint en compte que hem considerat un 
coeficient d’escorrentia del 0,8, que és superior al realment esperat en un camp de futbol. 
 
 

El canal considerat té aquestes característiques: 
 
Ml.- Canal de formigó polímer tipus POLIGRAS, Model  DP200.10R per a  camps 
esportius, ample interior 200 mm i alçada exterior 350 mm, provis d’obertures laterals 
per tal de facilitar la millor evacuació de l’aigua , en mòduls d’ 1 m. de longitud, 
cancel·la de seguretat CS200, bordes de formigó pol ímer per a la protecció lateral i 
mides adequades per tal d’encaixar perfectament la reixa de fibra de vidre de l’ample 
adequat. 
 
 
 
 Jaume Capdevila.  
 Enginyer Tècnic d’obres Públiques. 
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Nom  :POLIGRAS 
Tipus Xarxa:Sanejament 
 
CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 
 
MATERIALS (Uts:Kg,cm) 
 
NÚM. I NOM 
MATERIAL 

TIPUS 
MATERIAL 

COEF. 
MANNING 

VELOC. 
MÀX ADM. 

VELOC. 
MIN. ADM. 

RUGOSSITAT 

7 ULMA - 120 5.0 0.3 0.0001 
 
SECCIONS(Uts:cm) 
 

NÚM. TIPUS  NOM CANTELL AMPLADA RADI U 
ALÇADA 

U 
34 En U          U2020R     031.2   020.0         

 
COORDENADES DELS NUSOS  (Uts:cm) 
 

NUS COORD. X COORD. Y COORD. Z 
    

 
CARACTERÍSTIQUES DELS TRAMS  
 
Criteri:   1: normal 
              2: arqueta inferior 
 

 TRAM MATERIAL SECCIÓ 
NÚM. N. ORIG. N. FINAL CODI NOM NÚM. NOM NÚM 

1 1 2 002 ULMA 7 U2020R 34 
 
CORBES INTENSITAT DURADA  (Uts:l/sg*ha)-min 
 
CORBA HIPÒTESIS Núm: 1  
      +300.00 Tps': 0   +280.00 Tps': 5   +230.00 Tps':10   +185.00 Tps':15 
      +160.00 Tps':20   +142.00 Tps':25   +128.00 Tps':30   +118.00 Tps':35 
      +110.00 Tps':40   +103.00 Tps':45   +97.00 Tps':50    +92.00 Tps':55 
      +87.00 Tps':60    +83.00 Tps':65    +80.00 Tps':70    +77.00 Tps':75 
      +74.00 Tps':80    +71.00 Tps':85    +68.00 Tps':90    +65.00 Tps':95 
      +62.00 Tps':100   +59.00 Tps':105   +57.00 Tps':110   +55.00 Tps':115 
      +53.00 Tps':120   +51.00 Tps':125   +49.00 Tps':130   +48.00 Tps':135 
      +47.00 Tps':140   +46.00 Tps':145   +45.00 Tps':150   +44.00 Tps':155 
      +43.00 Tps':160   +42.00 Tps':165   +41.00 Tps':170   +40.00 Tps':175 
      +39.00 Tps':180   +38.00 Tps':185   +37.20 Tps':190   +36.50 Tps':195 
      +35.70 Tps':200   +35.00 Tps':205   +34.50 Tps':210   +34.00 Tps':215 
      +33.50 Tps':220   +33.00 Tps':225   +32.50 Tps':230   +32.00 Tps':235 
       0.00 Tps':240     0.00 Tps':245 
 
Temps inicial de concentració (min): 5 
 
ACCIONS SOBRE LA XARXA  (Uts:lts/sg ha) 
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Hipòtesis núm. 1: ESC               
 
 
    
 
ESCORRENTIES S/TRAMS (Ha.) 
 
BARRA NÚM. TIPUS REF. A1 CE1 A2 CE2 

1 1 1 00.3000 0.80    
 
 
RESULTATS DE CÀLCUL  
 
RESULTATS EN ELS TRAMS  (l/s m/s %) 
 

TRAM NÚM. HIP. CABAL VELOCITAT Q 
ADMIS. 

% 
OMPL. 

% 
PEND. 

Q 
esc/ml 

1 34 H-1   +063.86   +001.19     +068.42    +093.00    +000.30    +000.64 
 
MEDICIÓ (m.l.) 
 

TIPUS SECCIÓ MEDICIÓ 
U2020R +100.000 
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Camp de futbol de gespa artificial de Can Cabanyes

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 30/06/11

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €16,93h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €80,00m canal de formigó polímer tipus Ulma, model POLIGRAS,
amb amplada interior de 200MM i altura exterior 350mm. Per
la recollida d'aigues pluvials en mòduls de 1m de longitud,
cancela de seguretat CS250, reixa en poliester reforzat

AN001
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 30/06/11

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €50,74h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €51,50h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €48,44h Camió grua de 10 tC1503U20

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €25,01h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €47,01h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €33,61h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €56,92h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl�licsC1B0AU05

 €10,53m3 Subministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl.lic de 5 m3 de capacitat

C1RA2500

 €4,10h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €3,56h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €3,73h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 30/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,52m manguera Aceflex de 0,6/1kv, de 1,5 mm2 de secció, de
7,5,4,3 i 2 fils per al control de la instal�lació. Inclús
connectors estancs DBY de RAIN BIRD

B005

 €1,00m tuberia de polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32B006

 €1.308,87u canó sectorial de retorn lent de RAIN BIRD, angle de
trajectòria 23 graus. Reg sectorial ajustable entre 40 i 360
graus. Ajust senzill del sector de reg.

B007

 €50,00m tub de ferrro galvanitzat de 4 polzadesB008

 €218,50u Electrovàlvula de 3´´amb solenoide de 24v i 2,5 w.B009

 €2.861,23u Joc de porteríes reglamentàries per futbol 7B020

 €74,25u Subministrament i col�locació de suports per a banderins de
senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25, color blanc
de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex
en el terreny de joc.   

B021

 €3.100,00u Banc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils
galvanitzats, Decoresport o similar, seients de PVC
termo-modelats i folre de policarbonat al sostre i al�lumini al
lateral.

B022

 €4.000,00u Instal�lació de marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250
x 80 x 10 cm, amb dígits de 45 cm d’alçada. Rotulació fixa
de 150 mm (local i visitant). Sistema de transmissió via ràdio
o per cable.

B023

 €26,89m Poste d'acer galvanitzat de Ø90B024

 €4,40m2 Xarxa de nylón 100x100B025

 €3,50h Màquina taladradora per formigó Ø60B026

 €15,35m Barana de tub d'acer galvanitzat Ø50 inclós p.p. peçes
especials

B027

 €950,00u Ajuts a la instal�lació de la xarxa de reg consistent en el
replè de sorra en canons, rases, etc. Rebut dels aspersors
amb solera de formigó armat amb malla electrosoldada de
15 x 15 Ø 6.

B028

 €43,54u Accesoris de muntatge de polietilè de diàmetre nominal 90
mm

B010

 €293,27u Vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de Ø110B012

 €6.964,73u Bomba sumergible ESPA SATURN-6 480 9 de 20 HPB013

 €2.862,24u Quadre elèctric per bomba sumergible de 20HPB014

 €6.235,68u Dipòsit de poliester reforçat amb fibra de vidre, de 25 m3B015
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €26,12m2 Gespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION ó similar de 60
mm. Fil monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i
baix coeficient d´abrassivitat amb nervi central, de 240
micres. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i
al gel, llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta i seca de
granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú
de granulometria 0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil
de polietilè teixit sobre un doble backing especialment
reforçat 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.164 gr/m2 i pes
total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en rotlles de
4m. d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm. d´ample complint la
reglamentació de la R.F.E.F., amb les juntes encolades amb
cola de poliuretà.

B016

 €6,10kg Cola de poliuretà bicomponentB017

 €3,50m Banda de poliester tupus ´´lutradur´´ o similarB018

 €2.564,24u Joc de porteríes reglamentàries per futbol 11B019

 €11,35u p.p. accesoris de muntatge i connexióB0110

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €93,18t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B051U022

 €0,20kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,26kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €31,01m Pedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, amb
un cantell arrodonit, per a vorada, de 7-10x20 cm

B961UC13



Camp de futbol de gespa artificial de Can Cabanyes

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 30/06/11

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €51,22T PA8B9H12210

 €47,52t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S12 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

B9H1D210

 €30,89M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JE180

 €41,60m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

BD7JQ180

 €3,07m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U609

 €4,55m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U611

 €1,83m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0
de Rehau o equivalent

BG21082U

 €0,14u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,50u Maó calat de 29x14x10 cm per revestirBN001

 €0,60u Encadellat ceràmic de 50x25x3BN002

 €45,00u Registre de dimensions 60 x 60 cm, clase b-125, format per
cercol i tapa de fundició nodular une-en-124:1995, col.locat
amb morter de ciment en arqueta existent. mesurada la
unitat acabada.

BN003

 €392,63u Equip programador de reg de 4 estacions amb memória no
volatyil i 3 programs indep.

BN004
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 €2.591,83u Subministrament i col�locació de joc de porteries
reglamentàries per a futbol amb pals i travesser de tub
d'al�lumini pintat a foc de Æ120 amb gola interior per a
l'ancoratge de la xarxa i els arcs de reforç en les escaires,
inclosa xarxa de nylon reglamentàrias i fonamentació. 

EE001 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,58500/R 18,390001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,58500 27,58500
Materials:

2.564,240002.564,240001,000B019 =xJoc de porteríes reglamentàries per futbol 11u

Subtotal... 2.564,24000 2.564,24000

COST DIRECTE 2.591,82500

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.591,82500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.888,82u Subministrament i col�locació de joc de porteries de futbol 7
abatibles, en al�lumini inclosa la xarxa de nylon,
fonamentació i vaina d'ancoratge.

EE002 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,58500/R 18,390001,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,58500 27,58500
Materials:

2.861,230002.861,230001,000B020 =xJoc de porteríes reglamentàries per futbol 7u

Subtotal... 2.861,23000 2.861,23000

COST DIRECTE 2.888,81500

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.888,81500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,93U Subministrament i col�locació de suports per a banderins de
senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25, color blanc
de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex
en el terreny de joc.

EE003 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,67800/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,67800 3,67800
Materials:

74,2500074,250001,000B021 =xSubministrament i col�locació de suports per a banderins de
senyalització a base de tub d'al�lumini diàm. 25, color blanc
de 1,5 m, d'alçada, inclosa la col�locació d'ancoratges fixex
en el terreny de joc.   

u
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Subtotal... 74,25000 74,25000

COST DIRECTE 77,92800

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,92800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.103,68u Banc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils
galvanitzats, Decoresport o similar, seients de PVC
termo-modelats i folre de policarbonat al sostre i al�lumini al
lateral.

EE004 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,67800/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,67800 3,67800
Materials:

3.100,000003.100,000001,000B022 =xBanc de 5 metres de llarg per a 10 places en perfils
galvanitzats, Decoresport o similar, seients de PVC
termo-modelats i folre de policarbonat al sostre i al�lumini al
lateral.

u

Subtotal... 3.100,00000 3.100,00000

COST DIRECTE 3.103,67800

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.103,67800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.018,39u Instal�lació de marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250
x 80 x 10 cm, amb dígits de 45 cm d’alçada. Rotulació fixa
de 150 mm (local i visitant). Sistema de transmissió via ràdio
o per cable.

EE005 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:

4.000,000004.000,000001,000B023 =xInstal�lació de marcador electrònic alimentat a 220 v, de 250
x 80 x 10 cm, amb dígits de 45 cm d’alçada. Rotulació fixa
de 150 mm (local i visitant). Sistema de transmissió via ràdio
o per cable.

u

Subtotal... 4.000,00000 4.000,00000

COST DIRECTE 4.018,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4.018,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,83m2 Xarxa posterior de porteria de nylon 100x100m/m en una
longitud de 66m x 6m d'alçada sobre tub de 90 mm
galvanitzat, cada 5 ml. amb fonamentació de 90x90x90.

EE006 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39800/R 21,990000,200A0121000 =xOficial 1ah

5,07900/R 16,930000,300A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 9,47700 9,47700
Maquinària:

6,08000/R 30,400000,200C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl�licsh

Subtotal... 6,08000 6,08000
Materials:

8,8737026,890000,330B024 =xPoste d'acer galvanitzat de Ø90m

4,400004,400001,000B025 =xXarxa de nylón 100x100m2

Subtotal... 13,27370 13,27370

COST DIRECTE 28,83070

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,83070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,90m Barana perimetral en tub de 50 mm. Galvanitzada en calent,
alçada 1,10 m. desde la canaleta o vorera perimetral i
muntants cada 2 m. empotrada en el paviment.

EE007 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,99500/R 21,990000,500A0121000 =xOficial 1ah

8,46500/R 16,930000,500A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 19,46000 19,46000
Materials:

0,087503,500000,025B026 =xMàquina taladradora per formigó Ø60h

15,3500015,350001,000B027 =xBarana de tub d'acer galvanitzat Ø50 inclós p.p. peçes
especials

m

Subtotal... 15,43750 15,43750

COST DIRECTE 34,89750

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,89750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,59m3 Descontrucció d'edificació, mesurat en volum aparent,
inclosa la coberta, solera i massís, classificació dels residus
d'enderroc, càrrega i transport a abocador especific o centre
de reciclatge, inclòs cànon d'abocament

G214U010 Rend.: 20,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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1,09950/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,85450/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,95400 3,95400
Maquinària:

3,63350/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

3,33250/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

2,56850/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05265/R 10,530000,100C1RA2500 =xSubministrament i recollida de residus inerts o no especials
amb contenidor metàl.lic de 5 m3 de capacitat

m3

0,04688/R 3,750000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 9,63403 9,63403

COST DIRECTE 13,58803

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,58803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,86m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U112 Rend.: 170,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03425/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,11194/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14619 0,14619
Maquinària:

0,21374/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,86871/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,14067/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,49029/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,71341 2,71341

COST DIRECTE 2,85960

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,85960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 42,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,27726/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,45310/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,73036 0,73036
Maquinària:

0,43256/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,39381/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

3,66929/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,49566 5,49566

COST DIRECTE 6,22602

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,22602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,84m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM  

G2243011 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,81184/R 50,740000,016C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

1,03000/R 51,500000,020C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

Subtotal... 1,84184 1,84184

COST DIRECTE 1,84184

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,84184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,08m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 21,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,08743/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,36469 1,36469
Maquinària:

1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,19052/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,19671 2,19671
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3
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0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,

procedent de la pròpia obra
m3

Subtotal... 0,51850 0,51850

COST DIRECTE 4,07990

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,07990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,22m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,02379/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,03107 0,03107
Maquinària:

0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,18584 0,18584

COST DIRECTE 0,21691

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,21691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,80m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11645/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,43980/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,33860/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

0,73560/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,63045 1,63045
Materials:

7,1662568,250000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 7,16625 7,16625
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COST DIRECTE 8,79670

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,79670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,86m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,36243/R 50,740001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,36786/R 51,500001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,89454 0,89454
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,86015

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,86015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,89t Base de mescla bituminosa en calent, de composició
semidensa S12, amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

G93AD214 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30895/R 21,990000,105A0121000 =xOficial 1ah

0,64365/R 18,390000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,95260 2,95260
Maquinària:

34,09300/R 51,500000,662C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,37608/R 47,010000,008C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,56920/R 56,920000,010C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 35,03828 35,03828
Materials:

49,8960047,520001,050B9H1D210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició
semidensa S12 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

t
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 49,89600 49,89600

COST DIRECTE 87,88688

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,88688COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €46,80m Vorada de 7-10x20 cm, de pedra granítica escairada i
buixardada, amb un cantell arrodonit, recta i corba, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col�locada

G9610013 Rend.: 32,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72781/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,74875/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,44813/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,92469 6,92469
Maquinària:

0,32266/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,40133/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,06094/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,21406/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,99899 0,99899
Materials:

4,0267568,250000,059B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

32,5605031,010001,050B961UC13 =xPedra granítica, recta o corba, escairada i buixardada, amb
un cantell arrodonit, per a vorada, de 7-10x20 cm

m

Subtotal... 38,87725 38,87725

COST DIRECTE 46,80093

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,80093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,52m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc
i totes les feines adients

G9GA0004 Rend.: 6,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,97042/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

7,33000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,64375 14,64375
Maquinària:

0,68333/R 4,100001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,68333 0,68333
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,302501,210000,250B0A3UC10 =xClau acerkg

2,150000,430005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

Subtotal... 80,19450 80,19450

COST DIRECTE 95,52158

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,52158COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,92t Mescla bituminosa contínua en calent de composició porosa
PA8 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

G9H12214 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35184/R 21,990000,016A0121000 =xOficial 1ah

1,32408/R 18,390000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,67592 1,67592
Maquinària:

0,51500/R 51,500000,010C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,37608/R 47,010000,008C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,56920/R 56,920000,010C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 1,46028 1,46028
Materials:

53,7810051,220001,050B9H12210 =xPA8T

Subtotal... 53,78100 53,78100

COST DIRECTE 56,91720

0,00%DESPESES INDIRECTES

56,91720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,40m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,03079/R 21,990000,0014A0121000 =xOficial 1ah

0,02664/R 19,030000,0014A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05743 0,05743
Maquinària:

0,03501/R 25,010000,0014C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,03501 0,03501
Materials:

0,312000,260001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,31200 0,31200

COST DIRECTE 0,40444

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,40444COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,25m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02859/R 21,990000,0013A0121000 =xOficial 1ah

0,02474/R 19,030000,0013A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05333 0,05333
Maquinària:

0,03251/R 25,010000,0013C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,04369/R 33,610000,0013C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,07620 0,07620
Materials:

0,120000,200000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,12000 0,12000

COST DIRECTE 0,24953

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,24953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,57m Suministre i instal�lació de claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau
de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa 

GD7JE185 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,85870/R 21,990000,130A0121000 =xOficial 1ah

2,20090/R 16,930000,130A013U001 =xAjudanth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,05960 5,05960
Materials:

31,5078030,890001,020BD7JE180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

M

Subtotal... 31,50780 31,50780

COST DIRECTE 36,56740

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,56740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,56m Suministre i instal�lació de claveguera amb tub de paret
estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre
nominal exterior 315mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau
de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa 

GD7JQ185 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,67560/R 21,990000,440A0121000 =xOficial 1ah

7,44920/R 16,930000,440A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 17,12480 17,12480
Materials:

42,4320041,600001,020BD7JQ180 =xTub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

m

Subtotal... 42,43200 42,43200

COST DIRECTE 59,55680

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,55680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €230,88u Arqueta de 60 x 60 cm i 0,60 m de profunditat mitja, formada
per solera de formigó en massa hm-15 de 15 cm d'espessor
amb formació de pendents, fàbrica de 1/2 asta de maó
perforat pres amb morter de ciment m-40, enfoscat i brunyit
interior amb morter hidròfug, formació de mitges canyes, i
p.p. d'embocadures i rebut de canalitzacions. Construida
segons NTE / ISS 51. Mesurada la unitat acabada.

GDKN001 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

65,97000/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

55,17000/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 121,14000 121,14000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,002021,010000,002B0111000 =xAiguam3

0,9318093,180000,010B051U022 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

32,7600068,250000,480B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

44,4500088,900000,500B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

28,000000,5000056,000BN001 =xMaó calat de 29x14x10 cm per revestiru

3,600000,600006,000BN002 =xEncadellat ceràmic de 50x25x3u

Subtotal... 109,74382 109,74382

COST DIRECTE 230,88382

0,00%DESPESES INDIRECTES

230,88382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,49m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col�locat al fons de la rasa i provat

GFB1U609 Rend.: 70,200P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06635/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,31325/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,48234/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,86194 0,86194
Maquinària:

0,18580/R 40,010000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,23232/R 41,710000,391C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01653/R 3,560000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,02078/R 3,730000,391CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,45543 0,45543
Materials:

0,008081,010000,008B0111000 =xAiguam3

3,162103,070001,030BFB1U609 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 3,17018 3,17018

COST DIRECTE 4,48755

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,48755COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,03m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col�locat al fons de la rasa i provat

GFB1U611 Rend.: 69,160P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06735/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,31796/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,48959/R 16,930002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,87490 0,87490
Maquinària:

0,18860/R 40,010000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,23219/R 41,710000,385C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01678/R 3,560000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,02217/R 3,730000,411CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,45974 0,45974
Materials:

0,011111,010000,011B0111000 =xAiguam3

4,686504,550001,030BFB1U611 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 4,69761 4,69761

COST DIRECTE 6,03225

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,03225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,08m Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0
de Rehau o equivalent, inclòs transport a obra, muntatge
superficial i material auxiliar i de fixació necessari

GG21082H Rend.: 9,520P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11743/R 23,290000,048A0112000 =xCap de collah

2,30987/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,77836/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 4,20566 4,20566
Materials:

1,830001,830001,000BG21082U =xTub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 50 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0
de Rehau o equivalent

m

0,039620,140000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 1,86962 1,86962

COST DIRECTE 6,07528

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,07528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,20m Col.locació i subministre de canal de formigó polímer tipus
Ulma, model POLIGRAS, amb amplada interior de 200MM i
altura exterior 350mm. Per la recollida d'aigues pluvials en
mòduls de 1m de longitud, cancela de seguretat CS250,
reixa en poliester reforçat. Inclòs abrigallat amb formigó
HM-20 N/mm2 de consistencia tova amb ciment CEM II/A-V
42,5 R i àrid de 20mm. per la formació de rigola.

GN001 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39800/R 21,990000,200A0121000 =xOficial 1ah

5,51700/R 18,390000,300A0140000 =xManobreh

80,00000/R 80,000001,000AN001 =xcanal de formigó polímer tipus Ulma, model POLIGRAS,
amb amplada interior de 200MM i altura exterior 350mm. Per
la recollida d'aigues pluvials en mòduls de 1m de longitud,
cancela de seguretat CS250, reixa en poliester reforzat

m

Subtotal... 89,91500 89,91500
Materials:

7,2840072,840000,100B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 7,28400 7,28400

COST DIRECTE 97,19900

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,19900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,00u Registre de dimensions 60 x 60 cm, clase b-125, format per
cercol i tapa de fundició nodular une-en-124:1995, col.locat
amb morter de ciment en arqueta existent. mesurada la
unitat acabada.

GN002 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

45,0000045,000001,000BN003 =xRegistre de dimensions 60 x 60 cm, clase b-125, format per
cercol i tapa de fundició nodular une-en-124:1995, col.locat
amb morter de ciment en arqueta existent. mesurada la
unitat acabada.

u

Subtotal... 45,00000 45,00000

COST DIRECTE 45,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,76m2 Gespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION ó similar de 60
mm. Fil monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i
baix coeficient d´abrassivitat amb nervi central, de 240
micres. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i
al gel, llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta i seca de
granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú
de granulometria 0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil
de polietilè teixit sobre un doble backing especialment
reforçat 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.164 gr/m2 i pes
total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en rotlles de
4m. d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm. d´ample complint la
reglamentació de la R.F.E.F., amb les juntes encolades amb
cola de poliuretà.

PN001 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54975/R 21,990000,025A0121000 =xOficial 1ah

3,38600/R 16,930000,200A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,93575 3,93575
Materials:

26,1200026,120001,000B016 =xGespa artificial tipo PRESTIGE EVOLUTION ó similar de 60
mm. Fil monofilamentat còncau bicolor d´alta resistència i
baix coeficient d´abrassivitat amb nervi central, de 240
micres. Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al
gel, llastrada amb sorra de sílex arrodonida, neta i seca de
granulometria 0.5/1.2 en una quantitat de 18 kg/m2 i cautxú
de granulometria 0.5/1.8 en una proporció de 15 kg/m2. Fil
de polietilè teixit sobre un doble backing especialment
reforçat 100% polipropilè. Pes de la fibra: 1.164 gr/m2 i pes
total aproximat de 2.344 gr/m2 (+/-11%). Servit en rotlles de
4m. d´ample. Marcatge de línies de joc futbol 11 en el mateix
material en color blanc de 10 cm. d´ample complint la
reglamentació de la R.F.E.F., amb les juntes encolades amb
cola de poliuretà.

m2

1,830006,100000,300B017 =xCola de poliuretà bicomponentkg

0,875003,500000,250B018 =xBanda de poliester tupus ´´lutradur´´ o similarm

Subtotal... 28,82500 28,82500

COST DIRECTE 32,76075

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,76075COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €431,55u Programador modular SI-RR, de 4 estacions que pot ser
ampliat fins a 12 estacions afegint-hi 2 mòduls de 4
estacions, triple programa, retard entre estacions
programable: 0-99 segons per programa, transformador
intern, opció módem: el programador pot ser connectat a
una línea telefònica per a control remot a través d'un PC.
Totalment instal�lat a l'interior de la caseta del camp, inclús
connexions d'electricitat i d'aigua.

RN001 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,93000/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 38,92000 38,92000
Materials:

392,63000392,630001,000BN004 =xEquip programador de reg de 4 estacions amb memória no
volatyil i 3 programs indep.

u

Subtotal... 392,63000 392,63000

COST DIRECTE 431,55000

0,00%DESPESES INDIRECTES

431,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,74m Subministrament i instal�lació del circuit de cablejat elèctric
per a la instal�lació de reg, constituit per una manguera
Aceflex de 0,6/1kv, de 1,5 mm2 de secció, de 7,5,4,3 i 2 fils
per al control de la instal�lació. Inclús connectors estancs
DBY de RAIN BIRD, introducció de la manguera de
conductors en tuberia de polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32,
col�locada en la rasa al costat de la tuberia de reg. Inclosa la
part proporcional de fixació del tub. Considerem la distància
del programador a l'anell del camp de 25 m.l.

RN002 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87960/R 21,990000,040A0121000 =xOficial 1ah

0,33860/R 16,930000,020A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,21820 1,21820
Materials:

1,520001,520001,000B005 =xmanguera Aceflex de 0,6/1kv, de 1,5 mm2 de secció, de
7,5,4,3 i 2 fils per al control de la instal�lació. Inclús
connectors estancs DBY de RAIN BIRD

m

1,000001,000001,000B006 =xtuberia de polietilè PE-50 A, PN 6 i DN 32m

Subtotal... 2,52000 2,52000

COST DIRECTE 3,73820

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,73820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.881,29u Subministrament i instal�lació de canó sectorial de retorn lent
de RAIN BIRD, angle de trajectòria 23 graus. Reg sectorial
ajustable entre 40 i 360 graus. Ajust senzill del secTor de
reg. No es precisen eines per ajustar l'angle desitjat. Es
subministra amb 6 toberes per a radis amb un abast entre
32 i 55 mts amb una pressió nominal entre 3 i 6 bar. El canó
anirà muntat sobre una brida metàl�lica, suport de tub
galvanitzat i colze metàl�lic. Deixant-lo preparat al nivell
desitjat.

RN003 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€



Camp de futbol de gespa artificial de Can Cabanyes

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

175,92000/R 21,990008,000A0121000 =xOficial 1ah

87,96000/R 21,990004,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

67,72000/R 16,930004,000A013U001 =xAjudanth

147,12000/R 18,390008,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 478,72000 478,72000
Materials:

1.308,870001.308,870001,000B007 =xcanó sectorial de retorn lent de RAIN BIRD, angle de
trajectòria 23 graus. Reg sectorial ajustable entre 40 i 360
graus. Ajust senzill del sector de reg.

u

50,0000050,000001,000B008 =xtub de ferrro galvanitzat de 4 polzadesm

43,7040072,840000,600B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 1.402,57400 1.402,57400

COST DIRECTE 1.881,29400

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.881,29400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €429,07u Electrovàlvula de 3´´, de pas total per alts rendiments amb
una mínima pèrdua de càrrega amb escomesa roscada de
3´´ BSP i solenoide de 24v i 2,5w, configuració línea -angle,
son vàlvules de tancament lent per a evitar cops d'ariet.
Aquesta vàlvula anirà muntada amb peces especials de 3´´
deixant-la instal�lada en una arqueta existent de formigó.

RN004 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

87,96000/R 21,990004,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

67,72000/R 16,930004,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 155,68000 155,68000
Materials:

218,50000218,500001,000B009 =xElectrovàlvula de 3´´amb solenoide de 24v i 2,5 w.u

43,5400043,540001,000B010 =xAccesoris de muntatge de polietilè de diàmetre nominal 90
mm

u

11,3500011,350001,000B0110 =xp.p. accesoris de muntatge i connexióu

Subtotal... 273,39000 273,39000

COST DIRECTE 429,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

429,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €332,19u Vàlvula de bola amb desmultiplicador manual de 110 mm de
diàmetre.

RN005 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:



Camp de futbol de gespa artificial de Can Cabanyes

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,99000/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

16,93000/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 38,92000 38,92000
Materials:

293,27000293,270001,000B012 =xVàlvula de bola amb desmultiplicador manual de Ø110u

Subtotal... 293,27000 293,27000

COST DIRECTE 332,19000

0,00%DESPESES INDIRECTES

332,19000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.276,09u ´´Grup de pressió VXF, compost per:
1 Grup Electrobomba multicel�lular vertical tipus VXF 60/4
de 20 cv., caudal de 45 m3 a 74 m.c.a y 0 m3 a 88 m.c.a.
1 Ut  Bancada UPN.
1  Ut  Vàlvula de retenció.
1  Ut  Tub antivibratori.
1  Ut  Vàlvula de tall.
1  Ut  Col�lector d' impulsió.
1  Ut  De peces especials per a connexió al dipòsit.´´

RN006 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

175,92000/R 21,990008,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

135,44000/R 16,930008,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 311,36000 311,36000
Materials:

6.964,730006.964,730001,000B013 =xBomba sumergible ESPA SATURN-6 480 9 de 20 HPu

Subtotal... 6.964,73000 6.964,73000

COST DIRECTE 7.276,09000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7.276,09000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Camp de futbol de gespa artificial de Can Cabanyes

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.881,70u quadre elèctric ´´Compost per:
 Armari metàl�lic de doble aïllament, protecció IP-54
Interruptor general
Fusibles de potència
Sistema d' arrencament estrella-triangle per mitjà de
contractors i temporitzador.
Relé tèrmic, magnetotèrmic i diferencial.
Transformador de 380 a 24 v, amb fusible de maniobra
Selector manual, parada, automàtic.
Electrosondes de nivell, sensibilitat regulable, per al control
de nivell de l'aigua del pou.
Regleta de connexions
Circuit de maniobra a 24 v
Sortida per a connexió al programador i connexió fins al
mateix.
Es consideren uns 25 m.l del programador a la instal•lació
per al seu cablejat elèctric.
Connexió del quadre a bomba i sondes de nivell.

RN007 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,99500/R 21,990000,500A012P000 =xOficial 1a jardinerh

8,46500/R 16,930000,500A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 19,46000 19,46000
Materials:

2.862,240002.862,240001,000B014 =xQuadre elèctric per bomba sumergible de 20HPu

Subtotal... 2.862,24000 2.862,24000

COST DIRECTE 2.881,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.881,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.740,80u Subministre de dìpòsit horitzontal exterior amb peu, de 25
M3 de poliester reforçat amb fibra de vidre, preparat per
bomba sumergible. (No inclossa obra civil)

RN008 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

175,92000/R 21,990008,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

135,44000/R 16,930008,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 311,36000 311,36000
Maquinària:

193,76000/R 48,440004,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

Subtotal... 193,76000 193,76000
Materials:

6.235,680006.235,680001,000B015 =xDipòsit de poliester reforçat amb fibra de vidre, de 25 m3u

Subtotal... 6.235,68000 6.235,68000



Camp de futbol de gespa artificial de Can Cabanyes

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 30/06/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6.740,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.740,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.040,38u Formació de caseta de mides 2'50x1'50x2'20 m. per a
col.locació de grup d'impulsió sobre solera de formigó de
12cm. Totalment acabada.

RN009 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,38000 40,38000
Materials:

2.000,000000,500004.000,000BN001 =xMaó calat de 29x14x10 cm per revestiru

Subtotal... 2.000,00000 2.000,00000

COST DIRECTE 2.040,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.040,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €988,92u Ajuts a la instal�lació de la xarxa de reg consistent en el
replè de sorra en canons, rases, etc. Rebut dels aspersors
amb solera de formigó armat amb malla electrosoldada de
15 x 15 Ø 6.

RN010 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,93000/R 16,930001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 38,92000 38,92000
Materials:

950,00000950,000001,000B028 =xAjuts a la instal�lació de la xarxa de reg consistent en el replè
de sorra en canons, rases, etc. Rebut dels aspersors amb
solera de formigó armat amb malla electrosoldada de 15 x
15 Ø 6.

u

Subtotal... 950,00000 950,00000

COST DIRECTE 988,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

988,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PRESENTACIÓ 
 
 El present informe es realitza com a part de l’acord d’Assistència Tècnica 
entre l’Ajuntament de Granollers i la Universitat Politècnica de Catalunya 
“Assessorament sobre l’Explotació, Manteniment i Regeneració de l’Efluent de 
l’Aiguamoll Construït de Millora Ambiental Parc Periurbà SPJ4 de Granollers”. 
 
 Aquest acord es va iniciar l’any 2003 i des d'aleshores s’han redactat vuit 
informes sobre el funcionament de l’aiguamoll, corresponents als períodes: 

1)  abril 2003 a abril 2004, 
2)  abril a desembre de 2004, 
3)  gener a desembre de 2005, 
4)  gener a desembre de 2006, 
5)  gener a desembre de 2007, 
6)  gener  a desembre de 2008, 
7)  gener a desembre de 2009 i 
8)  gener a desembre de 2010. 

 
 Aquest informe històric és el resultat de l’estudi que s'emmarca dins dels 
treballs d'avaluació del paisatge de les masses d'aigua de Can Cabanyes des 
del punt de vista de la qualitat de l'aigua i funcionament del sistema 
d'aiguamolls, dins del marc del projecte Interreg  IV-C EUROSCAPES. 
 
 
OBJECTIU 
 
 L'objectiu principal és fer una recopilació dels informes anuals d'avaluació 
de l’eficiència del sistema d’aiguamolls construïts (SAC) des d’abril de 2003 fins 
a desembre de 2010. Durant aquests 7 anys, el SAC ha tractat entre 100 i 330 
m3/d de l’efluent de l’estació depuradora de Granollers, el que constitueix 
només una petita part de tot el cabal que rep l’estació. Des de la seva 
concepció, el SAC es va plantejar com un sistema de tractament terciari amb la 
finalitat de reduir fonamentalment la concentració de nutrients (en particular 
amoníac) i de microorganismes indicadors de la contaminació fecal. 
 
 



 

MATERIAL I MÈTODES 
 
 El SAC de Can Cabanyes, te 1 Ha. De superfície i es caracteritza per ser 
un sistema d’aiguamolls construïts de flux superficial. Al centre de la bassa, hi 
ha una illa dissenyada per la colonització i refugi de diverses espècies d’aus. A 
les parts menys profundes, hi ha plantades vegetació helòfita en un 30% de la 
seva superfície. Són plantes grans que tenen l’arrel en un medi inundat. La 
poca profunditat del en alguns punts, permet que la irradiació solar participi 
activament en el procés de depuració. 
 
 La bassa consta de tres làmines d’aigua, dos als extrems, amb una 
profunditat aproximada d’1,5 m, i una central, més profunda (2 a 2,5 m). Quan 
l’aigua de l’EDAR arriba a la bassa, la canonada es divideix en tres punts 
d’entrada , dos als extrems i un al mig. Quan l’aigua entra a la bassa, comença 
el tractament terciari. El temps de residència és de 30-40 dies, temps necessari 
perquè, tant la vegetació com els microorganismes, puguin actuar reduint els 
paràmetres de nitrogen i MES, principalment. 
 
 De les tres làmines d’aigua, les dues primeres tornen l’aigua al riu Congost 
i a la bassa d’amfibis, mentre que el tercer abasteix una petita planta 
depuradora per aigües regenerades. D’acord amb la normativa vigent, un cop 
filtrada i clorada, l’aigua s’impulsa fins a Granollers mitjançant una canonada de 
10 km, i es destina al reg de jardineria urbana, amb la previsió de poder-la 
utilitzar també per la neteja viària, del clavegueram i per al reg de cultius, per la 
qual cosa caldrà que els paràmetres fisico-químics i biològics estiguin per sota 
dels límits fixats per la normativa. 
 
CABAL TRACTAT 
 
 El cabal tractat pel SAC es calcula a partir del temps de funcionament de 
les dues bombes que impulsen l’aigua efluent de l’estació depuradora des de la 
posada en marxa de la instal·lació. Cadascuna d’aquestes bombes impulsa 
aproximadament un cabal de 30 m3/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 A la Figura 1 es mostra un gràfic resum de la mitjana mensual d’hores de 
funcionament de les bombes de l’EDAR, per abastir d’aigua al SAC. 
 

 
Figura 1. Evolució temporal de la mitjana mensual d’hores de funcionament de les 

bombes d’alimentació del SAC.  
 
 Al començament, el temps de funcionament es va enregistrar sense una 
periodicitat determinada fins al novembre de 2003, i amb una periodicitat 
aproximadament setmanal entre els mesos de març i desembre de 2004. No es 
disposa de lectures d’hores de funcionament en el període que va des de 
novembre de 2003 fins al març de 2004. 
 
 A partir d’aleshores i fins a l’actualitat les hores de bombament s’han 
enregistrat amb una periodicitat setmanal. Durant la segona setmana de 
setembre i la primera d’octubre de 2005, hi va haver una avaria en el sistema 
de bombament i no va entrar aigua al SAC. Cal destacar que durant el mes de 
novembre de 2007 el SAC no va rebre aigua per obres a l’EDAR de Granollers. 
 
 Des de gener fins al març de 2008 el bombament va ser de tipus manual, 
degut al robatori d’un cable elèctric del dispositiu de control de funcionament de 
les bombes. A finals de març i fins la primera setmana d’abril d'aquest mateix 
any no es va bombar aigua degut a les obres de construcció de la planta 
d’aigua regenerada. Des d’abril fins al juliol el nombre d’hores de funcionament 
de les bombes va variar bastant respecte al programat per problemes en el 
sistema de control del bombament. Des de finals de juliol i fins al desembre de 
2009, el nombre d’hores de funcionament de les bombes mesurat va variar 
bastant respecte al programat. Durant el novembre es van fer proves al 
bombament per tal de detectar el problema, però sempre mantenint les 10 
hores de bombeig previstes. Es va detectar que les anomalies en les mesures 
de cabal es devien al fet que el comptador deixava de funcionar per un període 
d'unes 3 hores i mitja durant la nit (de 23-24 h fins a 3 h). Per tal de solucionar 
aquests inconvenients es va preveure la instal·lació d’un equip de telegestió del 
bombeig durant l'any 2010 i, en el següent registre, s’observà una millor 
concordança entre el temps programat i el temps real de funcionament del 
bombament. 
 



 

 Durant el 2010 es van produir dues incidències associades al sistema de 
telegestió. La primera es va produir de l'1 al 4 octubre; durant aquests 4 dies no 
es va bombejar aigua a l'aiguamoll degut que al reiniciar l'ordinador des d'on es 
gestiona remotament el seu funcionament es va esborrar l'horari de bombeig.  
La segona incidència es va produir del 13 al 24 de novembre, període en el 
qual van deixar de funcionar les bombes a causa del robatori de l'antena de 
telecontrol. 
 
 A continuació es mostra la taula de la mitjana mensual d’hores de 
funcionament de les bombes de l’EDAR, per abastir d’aigua al SAC, amb les 
incidències ocorregudes durant la operació normal. 
 

 
Taula 1. Mitjana d’hores mensual de funcionament de les bombes de l’EDAR.  

 
AVALUACIÓ DE L'EFICIÈNCIA 
 
 Per avaluar l’eficiència del SAC inicialment es van prendre mostres de 
l’aigua afluent i efluent. Les corresponents a l’afluent només es van prendre 
durant la posada en marxa del sistema (d'abril a agost de 2003) i sense una 
periodicitat exacta. Les de l’efluent es van prendre de la mateixa manera fins 
l’agost de 2003, i a partir de llavors amb una periodicitat aproximadament 
bisetmanal. El desenvolupament de la vegetació no va ser complet fins a 
l’agost de 2003, i fins a partir de llavors no es va considerar que el sistema 
estava madur. 
 

Mes Hores Observacions Mes Hores Observacions Mes Hores Observacions

març 2004 3 juliol 2006 8 novembre 2008 9

abril 2004 3 agost 2006 8 desembre 2008 9

maig 2004 3 setembre 2006 8 gener 2009 9

juny 2004 3 octubre 2006 8 febrer 2009 9

juliol 2004 4 novembre 2006 8 març 2009 9

agost 2004 4 desembre 2006 8 abril 2009 9

setembre 2004 4 gener 2007 8 maig 2009 9

octubre 2004 4 febrer 2007 6 juny 2009 9

novembre 2004 3 març 2007 4 juliol 2009 10

desembre 2004 3 abril 2007 4 agost 2009 10

gener 2005 3 maig 2007 4 setembre 2009 10

febrer 2005 3 juny 2007 4 octubre 2009 10

març 2005 3 juliol 2007 4 novembre 2009 10

abril 2005 3 agost 2007 4 desembre 2009 10

maig 2005 4 setembre 2007 4 gener 2010 9

juny 2005 4 octubre 2007 4 febrer 2010 9

juliol 2005 4 novembre 2007 0 obres març 2010 9

agost 2005 4 desembre 2007 4 abril 2010 9

setembre 2005 1 avaria gener 2008 8 maig 2010 10

octubre 2005 3 avaria febrer 2008 8 juny 2010 11

novembre 2005 4 març 2008 8 juliol 2010 11

desembre 2005 4 abril 2008 4 obres agost 2010 11

gener 2006 4 maig 2008 6 obres setembre 2010 11

febrer 2006 3 juny 2008 8 octubre 2010 9

març 2006 3 juliol 2008 8 novembre 2010 9

abril 2006 8 agost 2008 12 desembre 2010 9

maig 2006 8 setembre 2008 9

juny 2006 8 octubre 2008 9



 

 A partir d’aleshores només es van prendre mostres de l’aigua efluent. Es 
va decidir no mostrejar l’afluent per disminuir el treball analític i donat que la 
qualitat d’aquest no variava massa en el temps. Pels assaigs fisicoquímics, es 
van realitzar analítiques aproximadament bisetmanals (en ocasions mensuals), 
mentre que pels assaigs microbiològics les mostres es van recollir amb una 
periodicitat aproximadament setmanal. 
 
 Les mostres van ser recollides de forma puntual, transportades fins al 
laboratori i analitzades immediatament usant mètodes convencionals. A 
continuació es descriuen els paràmetres fisicoquímics de qualitat de l’aigua que 
es van mesurar el primer any de funcionament del SAC (2004): 
 

a. pH i conductivitat elèctrica (només durant la posada en marxa, mètodes 
potenciomètrics). 

b. Matèria en suspensió (MES) (mesurada durant tot el període avaluat, 
filtració sobre membrana de fibra de vidre, UNE-EN 872:1996). 

c. DQO (mesurada durant tot el període, mètode del dicromat potàssic, 
UNE 77-004: 2002). 

d. DBO5 (mesurada durant tot el període, tècnica respiromètrica, UNE-EN 
29408: 1995). 

e. Nitrogen amoniacal (mesurat durant tot el període, determinació per 
destil·lació i valoració potenciomètrica, UNE 77-028: 2002). 

 f. Fòsfor total (només durant la posada en marxa). 
 
A partir de 2005 i fins al final del període d'estudi (desembre 2010) els 
paràmetres analitzats van ser: 
 

a. Matèria en suspensió (MES) (filtració sobre membrana de fibra de vidre, 
UNE-EN 872:1996). 

b. DQO (mètode del dicromat potàssic, UNE 77-004: 2002). 
c. Nitrogen amoniacal (determinació per destil·lació i valoració 

potenciomètrica UNE 77-028: 2002; també es disposa de dades 
setmanals del laboratori de Salut Pública de l’Ajuntament de 
Granollers). 

 
Els paràmetres microbiològics analitzats durant tot el període de funcionament 
del SAC (2004-2010), amb el mètode del nombre més probable, són els 
següents: 
 
 a. Coliforms totals (CT) (mesurats a partir de l’agost de 2004) 
 b. Coliforms fecals (CF) 
 c. Estreptococs fecals (EF) 
 d. Clostridis sulfit reductors 
 
 Addicionalment, els anys 2005, 2006, 2007, i 2008 es van fer recomptes 
puntuals d'ous de nematodes, i en els casos on se'n van detectar, se'n va 



 

descartar la viabilitat. A partir de 2009 i fins al maig de 2010 el recompte es va 
fer en una mostra de cada mes (excepte al juny del mateix 2009). No va ser 
necessari l'estudi de la seva viabilitat en cap de les mostres, atès que no se'n 
van detectar. A més, a conseqüència de l'aparició d'un brot de legionel·losi a 
Granollers durant el mes de juliol de 2010, es va fer una analítica que va  
descartar la presència d’aquest bacteri a l'aiguamoll. 
 
RESULTATS OBTINGUTS 
 
 CABAL TRACTAT 
 
 D’acord amb les dades disponibles, fins als inicis de novembre de 2003 i 
entre juliol i octubre de 2004 el cabal bombat va ser d’aproximadament 120 
m3/d. En canvi, entre els mesos de març i juny de 2004 i novembre i desembre 
2004 el cabal tractat va rondar els 90 m3/d. Aquests dos valors són força 
propers al cabal de 100 m3/d amb el que es va dissenyar la instal·lació. L’any 
2004 es va decidir bombar més aigua durant els mesos més calorosos, i per 
això s’explica que en un mateix any hi hagi diferències d’hores de bombament. 
 
 Des de gener fins al final d’abril de 2005, el cabal tractat va seguir essent 
d’uns 90 m3/d. A partir del mes de maig i fins al final de desembre el cabal 
tractat va ser d'aproximadament 120 m3/d. La decisió de bombar més aigua a 
partir del mes de maig es va prendre perquè durant els mesos càlids es 
produeix un increment en l'eficiència d'eliminació del nitrogen amoniacal, i per 
tant el sistema admet una major càrrega d'aquest contaminant. Com que els 
valors d’amoníac es van mantenir fins a finals de desembre, no va ser 
necessari disminuir el cabal. Els valors de 90 i 120 m3/d, usats durant aquest 
període, són molt similars als previstos en el disseny del SAC. 
 
 El cabal que va entrar al SAC durant el mes de gener de 2006 va ser 
d’aproximadament 120 m3/d, durant el febrer i el març de 90 m3/d i a partir de 
l’abril i fins al mes de desembre de 250 m3/d. La decisió de bombar més aigua 
a partir del mes d’abril es va prendre perquè l’Ajuntament estava valorant la 
possibilitat de reutilitzar l’efluent de l’aiguamoll per a reg agrícola. Es va pensar 
que un augment del cabal incrementaria la disponibilitat d’aigua sense 
empitjorar ostensiblement la qualitat de l’efluent. De fet, s’esperava un cert 
augment en la concentració d’amoníac, que d’altra banda evitaria la formació 
de trihalometans, si l’efluent es desinfectava amb clor. Efectivament, la qualitat 
de l’efluent en termes generals, no va empitjorar i l’augment de la concentració 
d’amoníac només es va observar durant els mesos freds. 
 
 El cabal tractat des de gener i durant la primera meitat de febrer de 2007, 
va ser d’aproximadament 250 m3/d. A partir de la segona meitat de febrer i fins 
al final de desembre es va bombar un cabal de 120 m3/d. La decisió de bombar 
menys aigua a partir de febrer es va prendre perquè la qualitat de l’aigua 
efluent del SAC va empitjorar sensiblement durant els mesos més freds de 



 

l’hivern 2006-07, en comparació amb d’altres anys (fonamentalment pel que fa 
a la concentració d’amoni). El mes de novembre el sistema no va rebre aigua 
com a conseqüència d’obres a l’EDAR de Granollers. 
 
 El cabal tractat des de gener i fins a finals de març de 2008, va ser d’uns 
250 m3/d. Després de l’aturada del bombament a finals de març i principis 
d’abril (degut a les obres de la planta de regeneració), el cabal bombat fins al 
mes de juliol va variar bastant (entre 50 i 220 m3/d) per problemes en el 
sistema de control del bombament. A principis d’agost aquest equip es va 
substituir i es va bombar fins a finals d’any un cabal de 250 m3/d. Cal indicar 
que a partir de la substitució es va observar una alta concordança entre el 
temps programat i el temps real de funcionament del bombament. 
 
 Des de gener i fins a finals de juny de 2009, el cabal tractat va ser  
d’aproximadament 270 m3/d. A partir d'aquesta data el cabal es va incrementar 
fins a uns 300 m3/d. No obstant, des de finals de juliol el registre de la mitjana 
d'hores de bombeig va diferir significativament respecte al programat, degut al 
mal funcionament del comptador de les bombes.   
 
 El cabal tractat des de gener i fins a mitjans de maig de 2010, va ser 
d’aproximadament 270 m3/d. A partir d'aquesta data i fins a mitjans de 
setembre, seguint les recomanacions fetes en l'informe del període anterior, el 
cabal s'incrementà fins a uns 330 m3/d. El 21 de setembre es va tornar a 
programar un cabal de  270 m3/d, que es va mantenir fins a final d'any. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A continuació es mostra una taula resum dels cabals mensuals mitjans 
bombats per l’EDAR per abastir el SAC. 
 



 

 
Taula 2. Mitjana de cabals mensuals de funcionament de les bombes de l’EDAR.  

 
Com es pot observar, el cabal de funcionament del sistema ha seguit una 
tendència ascendent any rere any, degut que des de la posada en marxa del 
SAC s'han produït una sèrie d'esdeveniments que així ho han permès. 
Primerament, se sap que els aiguamolls construïts són sistemes dinàmics en el 
temps, i que, especialment durant els primers mesos d'operació, mostren un 
increment progressiu en l'eficiència de tractament fins que arriben a un estat 
relativament estacionari. Amb el pas del temps s'ha anat adquirint experiència 
en l'explotació del sistema i s'han anat adaptant i intensificant les tasques de 
manteniment realitzades periòdicament segons es fes necessari (eliminació de 
les llentilles d'aigua, poda de plantes, neteja marges, etc). 
 
 Cal considerar també que les millores aplicades a l'EDAR han pogut 
contribuir a la millora de la qualitat de l'afluent al SAC, reduint-ne la 
concentració dels contaminants més limitants. Finalment, aquest increment del 
cabal, es deu també a la voluntat de l'Ajuntament de Granollers de reutilitzar 
part de l'aigua tractada a l'aiguamoll per a reg. 
 
QUALITAT FISICOQUÍMICA I MICROBIOLÒGICA DE L’AIGUA AFLUENT I 
EFLUENT DURANT EL PERÍODE DE POSADA EN MARXA (ABRIL-AGOST 
2003) 

Mes Cabal (m
3
/s) Mes Cabal (m

3
/s) Mes Cabal (m

3
/s)

març 2004 90 juliol 2006 250 novembre 2008 250

abril 2004 90 agost 2006 250 desembre 2008 250

maig 2004 90 setembre 2006 250 gener 2009 270

juny 2004 90 octubre 2006 250 febrer 2009 270

juliol 2004 120 novembre 2006 250 març 2009 270

agost 2004 120 desembre 2006 250 abril 2009 270

setembre 2004 120 gener 2007 250 maig 2009 270

octubre 2004 120 febrer 2007 185 juny 2009 270

novembre 2004 90 març 2007 120 juliol 2009 300

desembre 2004 90 abril 2007 120 agost 2009 300

gener 2005 90 maig 2007 120 setembre 2009 300

febrer 2005 90 juny 2007 120 octubre 2009 300

març 2005 90 juliol 2007 120 novembre 2009 300

abril 2005 90 agost 2007 120 desembre 2009 300

maig 2005 120 setembre 2007 120 gener 2010 270

juny 2005 120 octubre 2007 120 febrer 2010 270

juliol 2005 120 novembre 2007 120 març 2010 270

agost 2005 120 desembre 2007 120 abril 2010 270

setembre 2005 120 gener 2008 250 maig 2010 300

octubre 2005 120 febrer 2008 250 juny 2010 330

novembre 2005 120 març 2008 250 juliol 2010 330

desembre 2005 120 abril 2008 50 agost 2010 330

gener 2006 120 maig 2008 50 setembre 2010 330

febrer 2006 90 juny 2008 120 octubre 2010 270

març 2006 90 juliol 2008 220 novembre 2010 270

abril 2006 250 agost 2008 250 desembre 2010 270

maig 2006 250 setembre 2008 250

juny 2006 250 octubre 2008 250



 

  
 Qualitat de l’afluent 
 
 Aquest període representa l'etapa més crítica pel que fa a l'eficiència del 
sistema i correspon al període des de que es va plantar la vegetació fins que es 
va observar un desenvolupament adequat. 
 
 Durant aquest període es van recollir un total de 4 mostres d’aigua afluent 
per observar si la seva qualitat diferia o no de la qualitat que es va suposar per 
al disseny del SAC. Cal esmentar que aquesta qualitat “suposada” durant el 
disseny va ser inferida a partir de les dades analítiques facilitades pels gestors 
de l’estació depuradora de Granollers. 
 
 A la Taula 1 es mostren les mitjanes i desviacions dels paràmetres 
fisicoquímics mesurats a l’afluent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
A la Taula 2 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres microbiològics mesurats a l’afluent. 

Taula 1.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres 
fisicoquímics mesurats al SAC durant la posada en marxa. 
També s’indiquen els valors paramètrics usats per al disseny. n 
correspon al nombre de dades disponibles per al càlcul de les 
mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
pH (a) 2 7,95 0,20 - 
Conductivitat elèctrica, 
µS/cm (a) 

2 5100 99 - 

MES, mg/L 4 34 5.1 30 
DQO, mg/L (a) 4 130 16 - 
DBO5, mg/L 4 45 19 25 
N amoniacal, mg N/L 4 31 14 65 (b) 
P total, mg P/L 2 5,1 1,5 9,0 

a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i 
per això no apareix cap valor a la columna de disseny. 

b) El valor de disseny de N amoniacal pels mesos de juliol i 
agost va ser de 45 mg N/L, la resta de mesos el valor 
indicat. 



 

Taula 2.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres 
microbiològics mesurats a l’afluent del SAC durant la posada en marxa. 
També s’indiquen els valors paramètrics usats per al disseny. n 
correspon al nombre de dades disponibles per al càlcul de les mitjanes i 
les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
CF, ulog/100 mL 4 3,4 1,2 6,0 
EF, ulog/100 mL (a) 4 2,8 0,45 - 
Clostridis, ulog/100 mL (a) 2 1,8 0,42 - 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del  SAC i per això 
no apareix cap valor a la columna de disseny. 

 
Qualitat de l’efluent 

 Des de l’abril fins l’agost de 2003 es van recollir un total de 6 mostres de 
l’aigua efluent del SAC. A la Taula 3 es mostren les mitjanes i les desviacions 
estàndard dels paràmetres de qualitat físico-química. 
 

Taula 3.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres fisicoquímics 
mesurats al SAC durant la posada en marxa. També s’indiquen els 
valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al nombre de 
dades disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
pH (a) 3 8,35 0,63 - 
Conductivitat, µS/cm (a) 3 4700 610 - 
MES, mg/L 6 150 200 10 
DQO, mg/L (a) 6 260 250 - 
DBO5, mg/L 6 84 90 5,0 
N amoniacal, mg N/L 6 21 16 2,0 
P total, mg P/L 3 4,3 0,2 2,0 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això 
no apareix cap valor a la columna de disseny. 

 
 A la Taula 4 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres microbiològics mesurats a l’efluent. 
 
Taula 4.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres microbiològics 
mesurats a l’efluent del SAC durant la posada en marxa. També s’indiquen 
els valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al nombre de dades 
disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
CF, ulog/100 mL 3 1,6 1,4 2,4 
EF, ulog/100 mL(a) 3 1,7 1,0 - 
Clostridis, ulog/100 mL (a) (b) - - - - 

(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 

(b) Només es disposava d’una dada i no s’ha considerat representativa 



 

 
EVOLUCIÓ DE LA QUALITAT FISICOQUÍMICA I MICROBIOLÒGICA DE 
L’AIGUA EFLUENT DEL SAC DES DE L'AGOST DE 2003 FINS A DESEMBRE 
DE 2010 
 
 Període 2003-2004 
 
 Tenint en compte que es va considerar que la posada en marxa del SAC 
va tenir lloc fins l’agost de 2003, el període d’operació normal que es va avaluar 
va ser des de setembre de 2003 fins desembre de 2004. Es va considerar que 
una vegada ja havia crescut de forma conspícua la vegetació, el sistema ja 
operava amb normalitat. Malgrat això, cal tenir present que es va considerar 
que l’estat estacionari d’aquests sistemes arriba al segon o tercer any de 
funcionament. Durant aquest període es van recollir un total de 53 mostres. 
 
 A la Taula 5 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres fisicoquímics. 
 
Taula 5 . Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres fisicoquímics 
mesurats a l’efluent del SAC durant 2003-04. També s’indiquen els valors 
paramètrics usats per al disseny. n correspon al nombre de dades 
disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
MES, mg/L 5

3 
46 53 10 

DQO, mg/L (a) 5
3 

84 37 - 

DBO5, mg/L 5
3 

19 12 5,0 

N amoniacal, mg N/L 5
3 

4,5 4,9 2,0 

P total, mg P/L (a) - - - 2,0 
 (a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 
(b) No es va mesurar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A la Taula 6 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres microbiològics mesurats a l’efluent durant el període 2003-04. 

 
Taula 6 . Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres microbiològics 
mesurats a l’efluent del SAC durant el període 2003-04. També s’indiquen els 
valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al nombre de dades 
disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
CT, ulog/100 mL (a) 19 2,5 0,8  
CF, ulog/100 mL 58 1,7 0,7 2,4 
EF, ulog/100 mL(a) 57 2,1 0,8 - 
Clostridis, ulog/100 mL (a) 59 1,4 0,4 - 

(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 

 
 Gener a desembre de 2005 
 
 El 2005 va correspondre al tercer any de funcionament del SAC i per tant 
es pot considerar doncs que el sistema ja era suficientment madur i operava en 
condicions d’estat estacionari. Per realitzar els assaigs fisicoquímics es van 
recollir un total de 25 mostres (mostreig bisetmanal). A més, es va disposar de 
dades d’amoníac de 47 mostres analitzades pel Laboratori de Salut Pública de 
Granollers (mostres setmanals). 
 
 A la Taula 7 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres fisicoquímics. 
 
Taula 7 . Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres fisicoquímics 
mesurats a l’efluent del SAC durant el període de gener a desembre 2005. 
També s’indiquen els valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al 
nombre de dades disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
MES, mg/L 25 35 26 10 
DQO, mg/L (a) 25 82 26 - 
N amoniacal, mg N/L 
(b) 

25 
(47) 

5,3 (3,2) 6,8 (5,1) 2,0 

(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 
(b) En parèntesi s’indiquen els valors corresponents als assaigs fets pel 
Laboratori de Salut Pública 
 
 
 
 
 



 

A la Taula 8 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres microbiològics mesurats a l’efluent durant l’any 2005.

 
Taula 8 . Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres 
microbiològics mesurats a l’efluent del SAC durant l’any 2005. També 
s’indiquen els valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al 
nombre de dades disponibles per al càlcul de les mitjanes i les 
desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
CT, ulog/100 mL (a) 49 2,2 0,8 - 
CF, ulog/100 mL 49 1,4 0,8 2,4 
EF, ulog/100 mL (a) 49 2,2 0,7 - 
Clostridis, ulog/100 mL (a) 43 0,7 0,4 - 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 

 
 Gener a desembre de 2006 
 
 Per realitzar els assaigs fisicoquímics es van recollir  un total de 26 mostres 
(mostreig aproximadament bisetmanal). A més, es va disposar de dades 
d’amoníac de 47 mostres analitzades pel Laboratori de Salut Pública de 
Granollers (mostres aproximadament setmanals). 
 
 A la Taula 9 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres fisicoquímics. 
 
Taula 9 . Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres fisicoquímics 
mesurats a l’efluent del SAC durant el període de gener a desembre de 2006. 
També s’indiquen els valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al 
nombre de dades disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
MES, mg/L 26 21 17 10 
DQO, mg/L (a) 26 59 17 - 
Amoníac, mg N/L (b) 26 

(47) 
11,1 (8,3) 13,7 (11,6) 2,0 

(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 
(b) En parèntesi s’indiquen els valors corresponents als assaigs fets pel 
Laboratori de Salut Pública 

 
 Per realitzar els assaigs de bacteris indicadors de la contaminació fecal 
s’ha recollit un total de 49 mostres (mostreig aproximadament setmanal). 
 
 
 



 

A la Taula 10 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres microbiològics mesurats a l’efluent durant l’any 2006. 

 
Taula 10.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres microbiològics 
mesurats a l’efluent del SAC durant l’any 2006. També s’indiquen els valors 
paramètrics usats per al disseny. n correspon al nombre de dades 
disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
CT, ulog/100 mL (a) 49 2,5 0,7 - 
CF, ulog/100 mL 49 1,5 0,7 2,4 
EF, ulog/100 mL (a) 48 2,2 0,7 - 
Clostridis, ulog/100 mL (a) 49 0,8 0,6 - 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 

 
 Gener a desembre de 2007 
 
 Per realitzar els assaigs fisicoquímics es van recollir un total de 25 mostres 
(mostreig aproximadament bisetmanal). A més, es va disposar de dades 
d’amoníac de 45 mostres analitzades pel Laboratori de Salut Pública de 
Granollers (mostres aproximadament setmanals). 
 
 A la Taula 11 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres fisicoquímics. 
 
Taula 11 . Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres fisicoquímics 
mesurats a l’efluent del SAC durant el període de gener a desembre de 2007. 
També s’indiquen els valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al 
nombre de dades disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
MES, mg/L 25 13 10 10 
DQO, mg/L (a) 24 64 13 - 
Amoníac, mg N/L (b) 25 

(47) 
13 (9,3) 22 (17) 2,0 

(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 
(b) En parèntesi s’indiquen els valors corresponents als assaigs fets pel 
Laboratori de Salut Pública. 

 
 Per realitzar els assaigs de bacteris indicadors de la contaminació fecal es 
van recollir  un total de 46 mostres (mostreig aproximadament setmanal). 
 
 
 
 



 

A la Taula 12 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres microbiològics mesurats a l’efluent durant l’any 2007. 
 
Taula 12.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres microbiològics 
mesurats a l’efluent del SAC durant l’any 2007. També s’indiquen els valors 
paramètrics usats per al disseny. n correspon al nombre de dades 
disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
CT, ulog/100 mL (a) 46 2,8 1,0(0,7) - 
CF, ulog/100 mL 46 2,0 0,8(0,7) 2,4 
EF, ulog/100 mL (a) 46 2,7 0,7(0,7) - 
Clostridis, ulog/100 mL (a) 46 1,1 0,4(0,6) - 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 
 
 Gener a desembre de 2008 
 
 Per realitzar els assaigs fisicoquímics es van recollir un total de 25 mostres 
(mostreig aproximadament bisetmanal). A més, es va disposar de dades 
d’amoníac de 42 mostres analitzades pel Laboratori de Salut Pública de 
Granollers (mostres aproximadament setmanals). 
 
 A la Taula 13 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres fisicoquímics. 
 
Taula 13.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres fisicoquímics 
mesurats a l’efluent del SAC durant el període de gener a desembre 2008. 
També s’indiquen els valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al 
nombre de dades disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
MES, mg/L 25 20 22 10 
DQO, mg/L (a) 25 62 21 - 
Amoníac, mg N/L (b) 25 

(43) 
4,0 (2,2) 4,1 (4,8) 2,0 

(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 
(b) En parèntesi s’indiquen els valors corresponents als assaigs fets pel 
Laboratori de Salut Pública. 

 
 Per realitzar els assaigs de bacteris indicadors de la contaminació fecal es 
van recollir un total de 44 mostres (mostreig aproximadament setmanal). A la 
Taula 14 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels paràmetres 
microbiològics mesurats a l’efluent durant l’any 2008. 
 



 

 
Taula 14.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres microbiològics 
mesurats a l’efluent del SAC durant l’any 2007. També s’indiquen els valors 
paramètrics usats per al disseny. n correspon al nombre de dades 
disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
CT, ulog/100 mL (a) 44 2,3 0,6 - 
CF, ulog/100 mL 44 1,7 0,7 2,4 
EF, ulog/100 mL (a) 44 2,4 0,7 - 
Clostridis, ulog/100 mL (a) 44 1,1 0,5 - 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 
 
 
Gener a desembre de 2009 
 
 Per realitzar els assaigs fisicoquímiques es van recollir un total de 24 
mostres. A més, es va disposar de dades d’amoníac de 45 mostres analitzades 
pel Laboratori de Salut Pública de Granollers (mostres aproximadament 
setmanals). 
 
 A la Taula 15 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres fisicoquímics. 
 
Taula 15.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres fisicoquímics 
mesurats a l’efluent del SAC durant el període de gener a desembre de 2009. 
També s’indiquen els valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al 
nombre de dades disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
MES, mg/L 24 9 8 10 
DQO, mg/L (a) (b) 24 (44) 52 (54) 10 (7) - 
Amoníac, mg N/L (b) 24 (44) 6,7 (3,6) 7,9 (6) 2,0 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 
(b) En parèntesi s’indiquen els valors corresponents als assaigs fets pel 
Laboratori de Salut Pública, Ajuntament de Granollers. 

 
 Per realitzar els assaigs de bacteris indicadors de la contaminació fecal es 
van recollir un total de 44 mostres (mostreig aproximadament setmanal). 
 
 
 
 
 
 



 

A la Taula 16 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres microbiològics mesurats a l’efluent durant l’any 2009. 

 
Taula 16 . Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres microbiològics 
mesurats a l’efluent del SAC durant l’any 2009. També s’indiquen els valors 
paramètrics usats per al disseny. n correspon al nombre de dades 
disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
CT, ulog/100 mL (a) 44 2,5 0,6 - 
CF, ulog/100 mL 44 1,9 0,7 2,4 
EF, ulog/100 mL (a) 44 2,8 0,6 - 
Clostridis, ulog/100 mL (a) 44 0,9 0,4 - 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 

 
 Gener a desembre de 2010 
 

Per realitzar els assaigs fisicoquímics es van recollir un total de 12 mostres. 
A més, es va disposar de dades d’amoníac de 37 mostres analitzades pel 
Laboratori de Salut Pública de Granollers (mostres aproximadament 
setmanals). 
 
 A la Taula 17 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres fisicoquímics. 
 
Taula 17.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres fisicoquímics 
mesurats a l’efluent del SAC durant el període de gener a desembre 2010. 
També s’indiquen els valors paramètrics usats per al disseny. n correspon al 
nombre de dades disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana  Desviació Disseny 
MES, mg/L 12 <8 3 10 
DQO, mg/L (a) (b) 12 (37) <50(<50) 0 (0) - 
Amoníac, mg N/L (b) 12 (37) <2,7(<0,6) 1,8 (1,3) 2,0 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 
(b) En parèntesi s’indiquen els valors corresponents als assaigs fets pel 
Laboratori de Salut Pública, Ajuntament de Granollers. 

 
 Per realitzar els assaigs de bacteris indicadors de la contaminació fecal es 
van recollir un total de 40 mostres (mostreig aproximadament setmanal). 
 
 
 
 
 



 

A la Taula 18 es mostren les mitjanes i les desviacions estàndard dels 
paràmetres microbiològics mesurats a l’efluent durant l’any 2010. 

 
Taula 18.  Mitjanes i desviacions estàndard dels paràmetres microbiològics 
mesurats a l’efluent del SAC durant l’any 2010. També s’indiquen els valors 
paramètrics usats per al disseny. n correspon al nombre de dades 
disponibles per al càlcul de les mitjanes i les desviacions. 
Paràmetre n Mitjana Desviació Disseny 
CT, ulog/100 mL (a) 40 2 0,8 - 
CF, ulog/100 mL 40 1,3 0,72 2,4 
EF, ulog/100 mL (a) 40 2,5 0,71 - 
Clostridis, ulog/100 mL (a) 44 0,7 0,39 - 
(a) No es va tenir en compte durant el dimensionat del SAC i per això no 
apareix cap valor a la columna de disseny. 

 
 
DISCUSSIÓ  DELS RESULTATS OBTINGUTS  
 
 EVOLUCIÓ DE LA QUALITAT DE L'EFLUENT DEL SAC DURANT LA 
POSADA EN MARXA (ABRIL-AGOST 2003) 
 

La qualitat físico-química (ABANS NO POSAVES EL GUIONET)dels 
efluents del SAC durant la posada en marxa es va caracteritzar per dos fets: 
valors paramètrics elevats i una gran variabilitat. Aquests dos fets són normals 
ja que cal pensar que, durant aquestes primeres etapes, el SAC rebia una 
aigua amb concentracions significatives de diversos contaminants, i 
especialment de nutrients. D’aquesta manera, el sistema va haver d’adaptar-se 
a les condicions de l’aigua afluent, el desenvolupament dels macròfits encara 
era escàs, i d’aquí que els valors paramètrics fossin elevats i variables. 

 
Degut a les concentracions elevades de nutrients, en aquest període l’aigua 

va estar permanentment colonitzada per grans quantitats de microalgues i en 
moments puntuals per una gran abundància de zooplàncton i llentilles d’aigua 
(en zones obertes del sistema). Tots aquests organismes són els responsables 
de què la MES fos elevada i conseqüentment la DQO i DBO5. 

 
Els valors de les mitjanes dels microorganismes indicadors de la 

contaminació fecal ja van ser bastant baixos durant la posada en marxa del 
SAC. No obstant, i de forma similar als paràmetres físico-químics, també van 
ser bastant variables. Els mecanismes d’eliminació dels microorganismes 
indicadors són diferents dels que tenen els paràmetres físico-químics, d’aquí 
les diferències entre els dos tipus de paràmetres de mesura de la contaminació. 

 
 
 



 

 EVOLUCIÓ DE LA Q
2003 FINS A DESEMBRE DE 2010
 

Tenint en compte que 
tenir lloc fins l’agost de 2003, el període d’operació normal que s’ha avaluat en 
aquest informe ha estat des de setembre de 2003 fins desembre de 2010. S’ha 
considerat que una vegada ja havia crescut de f
sistema ja operava amb normalitat. Malgrat això, cal tenir present que es 
considera que l’estat estacionari d’aquest sistemes arriba al segon o tercer any 
de funcionament. 
 

MES 
 
Per ajudar a comprendre l’evolució de la MES al llarg del temps, a la Figura 

2 es representen els valors d’aquest paràmetre mesurats durant el període que 
va de setembre de 2003 a desembre de 2010.

 

Figura 1.  Evolució de la concentració de MES de 

  
 Durant els últims mesos de 2003 i tot 2004, la MES presentava una gran 
variabilitat, tot i ser menor en magnitud que durant la posada en marxa. 
Aquesta variabilitat era deguda al caràcter marcadament eutròfic del sistema, 
que en determinats moments provocava creixements molt grans del 
fitoplàncton, del zooplàncton o fins i tot el desenv
d’aigua. A més, el SAC presentava una gran quantitat de biomassa vegetal 
emergida que durant la senescència anyal aportava més matèria a l’aigua. Per 
totes aquestes raons semblava molt difícil poder assolir de forma fiable valors 
inferiors a 10 mg/L, tal i com s’havia previst durant el disseny.

 
La concentració mitjana de la MES observada durant l’any 2005 va ser 

lleugerament menor que la de l’any 2004. Tot i que la variabilitat seguia essent 
important, aquesta també havia disminuït 
desviació estàndard (veure Taules 
deguda a que hi va haver un menor nombre de valors extrems. Aquesta 
tendència es pot observar molt bé a la Figura 1 on es veu que als dos anys un 
nombre important de dades (en concret un 
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(veure Taules 5 i 7). La disminució de la variabilitat va ser 
deguda a que hi va haver un menor nombre de valors extrems. Aquesta 
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mg/L, però els valors superiors a aquest límit van ser netament menors que 
l’any 2004. És possible que la reducció de la variabilitat de la concentració de 
MES durant l’any 2005 estigués relacionada amb una neteja i seguiment més 
acurat del sistema. 

 
Durant l’any 2006, la concentració de MES va ser menor que les 

observades durant els anys 2004 i 2005. Es va mantenir també la tendència a 
la disminució de la seva variabilitat, com ja es va apreciar durant el 2005. Igual 
que al 2004, la disminució de la variabilitat vas ser deguda a que no es van 
observar valors extrems. No obstant, durant el 2006 encara semblava difícil 
poder assolir de forma fiable valors de MES inferiors a 10 mg/L, tal i com 
s’havia previst durant el disseny. 

 
L’any 2007 es va observar una concentració mitjana de la MES menor que 

les dels anys 2004, 2005 i 2006. Pel que fa a seva variabilitat es va seguir 
observant una tendència a la disminució. Els resultats de MES del 2007 es van 
considerar molt satisfactoris, ja que un 50% dels valors de MES mesurats van 
ser inferiors o iguals a 10 mg/L. 

 
La concentració mitjana de la MES observada durant l’any 2008 va ser 

menor que les dels anys 2004 i 2005, similar a la de 2006 i superior a la de 
2007. De fet, si no es té en compte un valor extrem de 97 mg/L del dia 27 
d’agost, la mitjana queda en un valor de 16 mg/L, molt semblant al de 2007.  
De forma similar al 2007, un 50% dels valors de MES van ser inferiors o iguals 
a 10 mg/L. D’altra banda cal tenir en compte que el 2008 va ser l’any que 
s’havia bombat més cabal al sistema, demostrant el sistema una bona fiabilitat. 

 
La concentració mitjana de la MES observada durant l’any 2009 va ser la 

menor observada fins a la data. La variabilitat de la MES va seguir essent 
relativament baixa i, en mitjana, només el 20% dels valors de MES van ser 
superiors a 10 mg/L. D’altra banda cal tenir en compte que el 2009 va ser  l’any 
que es va bombar més cabal al sistema des de la posada en marxa, fet que 
incrementa el valor dels resultats obtinguts. 

 
Durant l’any 2010 la concentració mitjana de la MES observada va ser molt 

similar a la de 2009. La variabilitat de la MES va seguir essent molt baixa  i 
inferior a la de 2009. Els resultats del 2010 es van considerar molt satisfactoris 
ja que s'havia aconseguit romandre per sota el llindar fixat en el disseny i, a 
més, per primera vegada des de la seva inauguració, cap dels valors de MES 
mesurats van ser superiors a 10 mg/L. D’altra banda cal tenir en compte que el 
2010 va ser l’any que es va bombar més cabal al sistema, fet que remarca la 
fiabilitat amb funciona el sistema. 

 
A la Figura 2 es mostra la distribució acumulada dels valors de MES des de 

2004 a 2010. 



 

Figura 2 . Distribució acumulada dels valors de MES a l’efluent del 
SAC els anys 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2010.

 
DQO 
 

 A la Figura 3 es mostra l’evolució 
funcionament del SAC. 

 

Figura 3 . Evolució de la concentració de DQO de setembre de 2003 a desembre de 

 
Comparant les Figures 2 i 3 s’observa que la DQO mostra, en termes 

generals, una tendència similar a la MES, pe
més estable que aquesta.

 
L’any 2005 la mitjana de la DQO vas ser gairebé idèntica a la de l’any 

anterior però amb una lleugera reducció de la seva variabilitat. Aquesta 
reducció de la variabilitat de la DQO va ser deguda a 
important de la DQO corresponia a MES i, per tant, seguia tendències similars 
a les d'aquesta. Com ja s’ha esmentat per al cas de la MES, durant aquest 
període s'estava força lluny d’assolir valors de DQO més baixos, ateses les 
característiques intrínseques del sistema.
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La mitjana de la DQO durant el 2006 va ser inferior a les observades als 
anys 2004 i 2005. Es va arribar a la conclusió que, si en un futur s’assolien 
valors més baixos de MES, els valors de la DQO encara podien disminuir 

 
La mitjana de la DQO de l’any 2007 va ser inferior a les observades als 

anys 2004 i 2005, però lleugerament superior a la de 2006. La diferència de 
DQO mitjana entre 2007 i 2006 va ser de 5 punts, el que representa una 
quantitat no significativa. Aix
van variar poc en realitat 

 
L’any 2008 la mitjana de la DQO va ser inferior a les observades als anys 

2004 i 2005 i molt similar a les de 2006 i 2007. Es pot considerar que des de 
2006 els valors de DQO eren molt estables independentment del cabal bombat.

 
El 2009 la mitjana de la DQO va ser significativament inferior a les 

observades als anys 2004 i 2005 i va estar lleugerament per sota de les de 
2006, 2007 i 2008 . 

 
Durant el 2010 la mitjana de la DQO va seguir amb la tendència a la 

disminució observada en anys anteriors i es va situar valors lleugerament 
inferiors als de 2006, 2007, 2008 i 2009. A més, a diferència del que succeïa en 
anys anteriors, durant el 2010, cap valor de DQO va

 
Nitrogen amoniacal
 
A la Figura 4 s’observa la variació de la concentració de N amoniacal a 

l’efluent del SAC des de la seva posada en funcionament.
  

 
Figura 4.  Evolució de la concentració de l’amoníac de

 
 

La mitjana de la DQO durant el 2006 va ser inferior a les observades als 
anys 2004 i 2005. Es va arribar a la conclusió que, si en un futur s’assolien 
valors més baixos de MES, els valors de la DQO encara podien disminuir 

La mitjana de la DQO de l’any 2007 va ser inferior a les observades als 
anys 2004 i 2005, però lleugerament superior a la de 2006. La diferència de 
DQO mitjana entre 2007 i 2006 va ser de 5 punts, el que representa una 
quantitat no significativa. Així doncs podem considerar que els valors de DQO 

poc en realitat respecte l’any 2006. 

L’any 2008 la mitjana de la DQO va ser inferior a les observades als anys 
2004 i 2005 i molt similar a les de 2006 i 2007. Es pot considerar que des de 

valors de DQO eren molt estables independentment del cabal bombat.
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inferiors als de 2006, 2007, 2008 i 2009. A més, a diferència del que succeïa en 
anys anteriors, durant el 2010, cap valor de DQO va superar els 50 mg/L.
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A la Figura 4 s’observa la variació de la concentració de N amoniacal a 
l’efluent del SAC des de la seva posada en funcionament. 

Evolució de la concentració de l’amoníac de 2003 a 2010
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2003 a 2010. 



 

Des de finals de 2003 i durant el 2004 els valors efluents de N amoniacal 
van mostrar una variabilitat imortant
acumulada dels valors de N amoniacal. 

 

 
Figura 5.  Distribució acumulada dels valors de N amoniacal a 

l’efluent del SAC els anys 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 

 
Com es pot observar, aproximadament el 50% dels valors mesurats van ser 

menors de 2 mg/L, que és el valor màxim fixat en el disseny. 
molt poques dades, tots els valors superiors a 2 mg N/L es van observar durant 
la tardor i l’hivern. Durant el disseny ja es va poder observar que aquest era el 
període crític per aquest paràmetre.

 
La mitjana de la concentració d’amoníac

superior a la de l’any 2004. Com es pot observar a la Figura 4 aquest fet va ser 
degut a que els valors extrems de concentració van ser més elevats durant 
aquest any. De manera similar a com va passar l’any 2004, durant l’any 2
voltant del 50% dels valors mesurats van ser menors a 2 mg/L. Així doncs, els 
resultats van ser considerats bastant satisfactoris tot i que es considerava 
prioritari eliminar els valors extrems.

 
Les dades d’amoníac de l’any 2006 van tornar a demost

crític per a la seva eliminació corresponia als mesos freds (Figura 4). La 
concentració d’amoníac a finals de 2006 va ser puntualment massa alta (> 25
30 mg N/L). Durant els mesos més temperats (maig a octubre) la concentració 
d’amoníac va estar al voltant d’1 mg N/L, malgrat l’augment de cabal. Cal 
recordar que el cabal bombat en el mateix període de l’any anterior va ser de 
120 m3/d, mentre que al 2006, de 250 m
significatiu de cabal no va afectar massa el 
l’amoníac. Per aquesta raó, i per tal d’assegurar la presència d’amoníac a 
l’aigua, es va recomanar augmentar el cabal durant els mesos càlids

Des de finals de 2003 i durant el 2004 els valors efluents de N amoniacal 
mostrar una variabilitat imortant. A la Figura 5 es mostra la distribució 

acumulada dels valors de N amoniacal.  

Distribució acumulada dels valors de N amoniacal a 
l’efluent del SAC els anys 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 i 

2010. 

Com es pot observar, aproximadament el 50% dels valors mesurats van ser 
menors de 2 mg/L, que és el valor màxim fixat en el disseny. Amb l’excepció de 
molt poques dades, tots els valors superiors a 2 mg N/L es van observar durant 
la tardor i l’hivern. Durant el disseny ja es va poder observar que aquest era el 
període crític per aquest paràmetre. 

La mitjana de la concentració d’amoníac el 2005 va ser lleugerament 
superior a la de l’any 2004. Com es pot observar a la Figura 4 aquest fet va ser 
degut a que els valors extrems de concentració van ser més elevats durant 
aquest any. De manera similar a com va passar l’any 2004, durant l’any 2
voltant del 50% dels valors mesurats van ser menors a 2 mg/L. Així doncs, els 
resultats van ser considerats bastant satisfactoris tot i que es considerava 
prioritari eliminar els valors extrems. 

Les dades d’amoníac de l’any 2006 van tornar a demostrar que el període 
crític per a la seva eliminació corresponia als mesos freds (Figura 4). La 
concentració d’amoníac a finals de 2006 va ser puntualment massa alta (> 25
30 mg N/L). Durant els mesos més temperats (maig a octubre) la concentració 

va estar al voltant d’1 mg N/L, malgrat l’augment de cabal. Cal 
recordar que el cabal bombat en el mateix període de l’any anterior va ser de 

/d, mentre que al 2006, de 250 m3/d. Així doncs aquest augment 
significatiu de cabal no va afectar massa el rendiment d’eliminació de 
l’amoníac. Per aquesta raó, i per tal d’assegurar la presència d’amoníac a 
l’aigua, es va recomanar augmentar el cabal durant els mesos càlids

Des de finals de 2003 i durant el 2004 els valors efluents de N amoniacal 
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superior a la de l’any 2004. Com es pot observar a la Figura 4 aquest fet va ser 
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rar que el període 
crític per a la seva eliminació corresponia als mesos freds (Figura 4). La 
concentració d’amoníac a finals de 2006 va ser puntualment massa alta (> 25-
30 mg N/L). Durant els mesos més temperats (maig a octubre) la concentració 

va estar al voltant d’1 mg N/L, malgrat l’augment de cabal. Cal 
recordar que el cabal bombat en el mateix període de l’any anterior va ser de 

/d. Així doncs aquest augment 
rendiment d’eliminació de 

l’amoníac. Per aquesta raó, i per tal d’assegurar la presència d’amoníac a 
l’aigua, es va recomanar augmentar el cabal durant els mesos càlids 



 

La mitjana de la concentració d’amoníac durant el 2007 va ser superior a la 
dels anys anteriors (Taules 5, 7, 9 i 11). Com es pot observar a la Figura 4 
aquest fet va ser degut a tota una sèrie de valors extrems, enregistrats a 
principis d’any, i que van fer augmentar la mitjana. Els valors extrems de la 
concentració d’amoníac observats durant l’hivern de 2006-07 van ser els més 
elevats fins aleshores (>50 mg N/L) (Figura 4). Això és degut al fet que el SAC 
va funcionar durant aquest període amb un cabal massa elevat (250 m3/d), 
tenint en compte la disminució de l’eficiència del tractament durant els mesos 
freds. Malgrat aquests valors extrems, durant els mesos més temperats (maig a 
octubre) la concentració d’amoníac va estar al voltant d’1 mg N/L. Cal 
assenyalar que al voltant d’un 50% de les dades tenien valors menors de 2 mg 
N/L. Així doncs, els resultats d’eliminació d’amoníac es van considerar bastant 
satisfactoris. 

 
La mitjana de la concentració d’amoníac el 2008 va ser similar a 

l’observada els anys 2004 i 2005 i inferior a la de 2006 i 2007. Cal tenir en 
compte, però, que el cabal bombat durant els anys 2004 i 2005 era de 90 a 120 
m3/d, mentre que al 2008 el SAC va funcionar amb 240-270 m3/d la major part 
del temps. De fet, la mitjana de concentració de 2008 va ser la més baixa des 
de la posada en marxa del SAC i es relaciona de forma evident amb l’entrada 
en servei de les millores realitzades a la depuradora de Granollers. La mitjana 
de la concentració d’amoníac durant el 2008 va ser molt propera a la 
considerada durant el disseny del sistema. A més, durant el 2008 gairebé tots 
els valors mesurats es van mantenir per sota de 10 mg N/L. 

 
Durant el 2009, la mitjana de la concentració d’amoníac va estar 

lleugerament per sobre de l'observada els anys 2004, 2005 i 2008 i inferior a la 
de 2006 i 2007. De nou, cal tenir en compte que el cabal bombat durant el 2009 
gairebé triplicava el dels anys 2004 i 2005. El 2008, però, la concentració 
mitjana va ser menor que al 2009, degut possiblement a que en aquest any el 
cabal bombat va augmentar a partir del juny. Com es pot observar a la Figura 
4, els valors elevats de la concentració d'amoníac (corresponents als 4 primers 
mesos del 2009) es van situar per damunt de les concentracions observades 
en anys anteriors. 
 

Finalment, el 2010 la mitjana de la concentració d’amoníac va ser la més 
baixa de les observades des de 2004. Cal tenir en compte, a més, que el 2010 
l'aiguamoll va operar amb un cabal entre 270 i 330 m3/d, que representa el 
cabal més gran des de la seva posada en marxa. L’evolució de la concentració 
d’amoníac en aquest any va seguir un patró similar a l’observat en anys 
anteriors, tot i que lleugerament atenuat degut a l'absència de puntes de 
concentració als mesos freds (Figura 4). Es demostra, una vegada més, que el 
període crític per a la seva eliminació correspon als mesos freds, malgrat que 
aquesta tendència és cada vegada menys notòria degut a les ja baixes 
concentracions d'amoníac de l'efluent de la depuradora de Granollers. 

 



 

 Paràmetres microbiològics  
 

De forma similar al període de posada en marxa, des de finals de 2003 i 
durant el 2004, els valors de les mitjanes dels microorganismes indicadors de la 
contaminació fecal també van ser baixos. La única diferència respecte al 
període de posada en marxa va ser que es va reduir la variabilitat i per tant el 
funcionament mitjà del SAC s’ha de considerar millor en aquest sentit. El SAC 
va mostrar en aquest període una bona fiabilitat en quant a l’eliminació de 
microorganismes indicadors, ja que el 85% de les dades van tenir valors de 
concentració de CF inferiors a 2,4 ulog/100 mL (límit establert per al disseny). 
Només de forma puntual les concentracions de CF van ser superiors al valor 
establert per al disseny del sistema. 

 
Durant l’any 2005 els valors mitjans dels paràmetres microbiològics 

mesurats van ser molt similars als de l’any anterior. Els microorganismes que 
van presentar una major diferència entre els dos anys van ser els Clostridis, 
amb 0,7 unitats logarítmiques menys el 2005. El 90% de les dades van tenir 
valors de concentració de CF per sota del límit establert per al disseny, 
superant-lo només de forma molt puntual. També es va observar una certa 
tendència a que les concentracions de microorganismes fossin més altes 
durant els mesos més càlids. 

 
Els valors mitjans del 2006 van ser baixos i molt similars als que es van 

obtenir durant els anys 2004 i 2005. Així doncs, en termes generals, l’augment 
de cabal experimentat durant el 2006 no va afectar significativament la qualitat 
microbiològica de l’efluent del SAC. El 90% dels valors mesurats de CF van 
estar per sota de 2,4 ulog/100 mL. Es va  observar que la concentració de 
Clostridis havia augmentat de forma sistemàtica en aproximadament un 
logaritme a partir del mes d’abril, justament coincidint amb l’augment del cabal 
bombat. 

 
L’any 2007 els valors mitjans dels paràmetres microbiològics mesurats van 

ser els més elevats que s’havien obtingut des de la posada en marxa del SAC. 
La reducció de cabal experimentada durant el 2007 no es va traduir en una 
millora de l’eliminació de microorganismes indicadors de la contaminació fecal; 
tot el contrari, la qualitat de l’efluent va empitjorar. Malgrat l’augment de 
concentració de microorganismes indicadors a l’efluent durant l’any 2007, el 
SAC va tornar a mostrar un funcionament bastant satisfactori en quant a 
l’eliminació de microorganismes. El 70% de les dades de CF van tenir valors de 
concentració inferiors a 2,4 ulog/100 mL. El mateix es pot dir per la resta de 
microorganismes indicadors en quant a fiabilitat. 

 
Les dades de les anàlisis efectuades el 2008 van donar com a resultat 

valors menors que els observats durant el 2007, i similars als de la resta 
d’anys.  Des d’un punt de vista estadístic, aproximadament un 85 % de les 
dades de CF van ser inferiors a 2,4 ulog/100 mL. Aquesta dada contrasta força 



 

amb els resultats del 2007, en els quals el percentatge de dades que no 
superaven aquest valor va ser de 70%. 

 
Els valors mitjans del 2009 van ser, en general, inferiors als de 2007, però 

lleugerament superiors als de la resta d'anys. Així doncs, coincidint amb 
l’augment de cabal experimentat al 2009, es va observar un lleuger retrocés en 
l’eficiència d'eliminació de microorganismes respecte al 2008. No obstant, 
comparant els valors previs i posteriors a la data de l'increment de cabal, no 
s'observa una relació directa entre l'augment de la concentració de 
microorganismes i l'augment del cabal. En aquest any, un 82 % de les dades 
de CF van estar per sota del límit establert per al disseny. Aquesta dada és 
força similar a la de 2008 (85%), però contrasta força amb els resultats del 
2007, en els quals el percentatge de dades que no superaven aquest valor, va 
ser de 70%. 

 
Finalment, durant l’any 2010 els valors mitjans de les anàlisis van ser, en 

general, inferiors als dels anys anteriors en el cas dels CT, dels CF i dels 
Clostridis. En el cas dels EF, el valor mitjà va ser superior als dels anys 2004, 
2005, 2006 i 2008 però inferior als del 2007 i 2009. Així doncs, durant el 2010 i 
tot i l'augment de cabal aplicat del maig al setembre, es va superar el retrocés 
en l'eliminació dels microorganismes indicadors experimentat durant el 2009. 
Cal valorar positivament, a més, que estadísticament un 95 % de les dades de 
CF van ser inferiors a 2,4 ulog/100 mL. Aquesta dada és similar a la de 2006 
(90%), amb cabals de 120-250 m3/dia, i bastant superior a les de 2007 (70%), 
2008 (85%) i 2009 (82%). 
 
CONCLUSIONS 
 
 En general, els paràmetres de qualitat físico-química i microbiològica de 
l’efluent del SAC durant els 7 anys d’explotació, s’han mantingut propers als 
valors fixats en el seu disseny. 
 

L’eliminació de MES i DQO es demostra bastant estable al llarg dels anys, 
independent del cabal bombat i, en canvi, depenent de les activitats 
d’explotació i manteniment (neteges, control de llentilles, etc.). Cal destacar 
que, a diferència d'anys anteriors, el 2010 ja no es van registrar valors extrems 
d'aquests dos paràmetres, que es van mantenir sempre per sota de 10 i 50 
mg/L per MES i DQO respectivament. 
 

La concentració mitjana de N amoniacal va oscil·lar força durant els 4 
primers anys de funcionament del sistema, mostrant una marcada 
estacionalitat. A partir de 2008, s’observa un canvi de tendència, segurament 
degut a les millores aplicades a l’EDAR, l’efluent de la qual alimenta el SAC. No 
obstant, durant tot el període d’estudi, i amb molt poques excepcions, els valors 
superiors a 2 mg N/L es van observar només durant la tardor i l’hivern, període 
que es coneixia crític per a aquest paràmetre. Per poder controlar els pics de 



 

concentració de N amoniacal observats a l’hivern, es va recomanar reduir 
lleugerament el cabal afluent  durant aquest període de l’any. 

 
L’eficiència del SAC pel que fa a l’eliminació dels microorganismes 

indicadors també ha anat millorant des de la seva posada en funcionament, en 
especial durant els darrers dos anys. En general la qualitat microbiològica de 
l’aigua del SAC és bona. Des de l’any 2005 s’han anat realitzat, 
addicionalment, diverses mesures dels ous de nematodes continguts a l’efluent 
del SAC. En cada una de les anàlisis es va descartar la viabilitat dels ous, atès 
el llarg temps de permanència de l’aigua al SAC (de més de 30 dies). 
 
RECOMANACIONS 
 
 Cal valorar molt positivament que, amb petites excepcions, la qualitat de 
l’efluent ha anat millorant any rere any, fet que ha permès incrementar el cabal 
de forma significativa, des dels 90 m3/dia de 2003 fins als 330 m3/dia amb què 
va funcionar durant el 2010. 
 

 Res fa pensar que aquesta tendència hagi de canviar en els propers anys, 
fet pel qual es recomana seguir incrementant de forma progressiva el cabal de 
funcionament, fins a assolir la producció d’aigües regenerades que s’estimi 
convenient, sempre i quan la qualitat de l’efluent no es vegi afectada. De fet, 
degut a les baixes concentracions de N amoniacal observades a l’efluent del 
SAC durant l’estiu dels darrers dos anys, es recomana augmentar el cabal, en 
especial durant els mesos càlids, per evitar l’aparició de trihalometans a l’aigua 
regenerada. 
 
 Durant aquest període de 7 anys d’explotació, s’ha fet palès que les bones 
pràctiques en el manteniment de l’aiguamoll repercuteixen positivament en la 
qualitat del seu efluent. Així doncs, es recomana seguir en la línia que s’ha 
treballat durant aquests anys pel que fa a les tasques de manteniment de 
l’aiguamoll. 
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