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Annex 1 – Antecedents: l’energia eòlica marina

1. Introducció
L'energia eòlica és una de les fonts d'energia renovables per les quals es disposa
d'una tecnologia més madura, pel que la seva explotació és tècnicament i
econòmicament viable, en unes condicions de producció i cost competitives amb les
fonts d'energia tradicionals (hidràulica, tèrmica o termonuclear).
Unes dècades ençà, hauria semblat impossible predir l'extraordinària potència
generada per les màquines accionades pel vent. Avui en dia, l'extens nombre de
turbines de vent instal·lades a la costa i al mar, estan injectant energia a les nostres
xarxes elèctriques per a benefici de tots i ajudant-nos en aquesta nova era de les
energies renovables.
El panorama energètic del planeta està canviant en els últims anys, en els quals s'està
instal·lant un redireccionament de les polítiques energètiques en benefici del planeta i
la salut dels éssers que l'habiten. S'està fent un esforç enorme per desenvolupar
mètodes o sistemes amb els quals produir energia a partir de fonts naturals i a través
de mètodes nets i eficaços. No només es tracta de l'esgotament de recursos, és
evident que les reserves naturals de combustibles fòssils cada vegada són més
escasses, sinó que també es tracta d'una crisi mediambiental en la qual tots els països
del planeta es veuen implicats.
Ha arribat el moment de considerar seriosament la competitivitat, efectivitat i eficiència
de les energies renovables. El principal avantatge d'aquest tipus d'energies, és
evidentment la reducció d'emissions a l'atmosfera, però aquesta, està acompanyada
d'una sèrie d'avantatges no menys importants: generació d'electricitat a petita escala,
no necessiten combustibles fòssils ni produeixen residus en producció i operació, no
impliquen problemes de seguretat a escala nacional, etc.

2. Energia a partir del vent
El vent és un derivat directe de l'energia solar. Com és sabut, el sol escalfa l'atmosfera
de la terra de forma desigual. Aquest fenomen causa les variacions de pressió a causa
de la forma esfèrica del planeta, i els moviments d'aire produïts per les zones amb més
pressió cap a les zones amb menor pressió generen el vent, afectats alhora per la
rotació de la terra i la seva orografia .
Els patrons de vent latitudinals més consistents es troben en els grans oceans del
món, lluny de les grans masses de terra i muntanyes. Durant molts segles, els capitans
de velers depenien dels vents alisis fiables per accelerar en el seu camí, tractant
d'evitar les latituds de cavall al voltant del 30 ° nord i al sud, i de capa caiguda
equatorials que amenaçaven amb ser calmar durant dies i dies.
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Figura 1.

Les cèl·lules de l'Atmosfera i cinturons de vent latitudinals

Font: Urbano, L., 2011. Weather versus Climate: The Seasonal Migration of the Sub-Polar Low,

Hadley i Ferrel van realitzar importants contribucions a la nostra comprensió de vent
latitudinal. Els seus patrons són reconeguts en els noms donats a 'cèl·lules'
atmosfèriques que es mostren en l'anterior figura, que il·lustra els principals cinturons
de vents que envolten el planeta. Essencialment aquests són generats per la constant
reducció de la radiació solar de l'equador als pols.
Els vents associats, en lloc de fluir cap al nord o cap al sud com era d'esperar, viren a
l'est o l'oest, en línia amb l'efecte de Coriolis, nomenat així per Gaspard Coriolis,
enginyer francès (1792 - 1843), que va mostrar que una massa (en aquest cas, d'aire)
que es mou en un sistema de rotació (la Terra) experimenta una força que actua
perpendicular tant a la direcció de moviment com a l'eix de rotació.
Les cèl·lules de Hadley són bucles de circulació d'aire tancat, comencen prop de
l'equador com aire calent i s'eleven i mouen cap als pols. Cap als 30 ° de latitud, nord i
sud, baixen com aire fred i retornen per completar el cicle, produint els vents del nordest i sud-est, els quals han tingut un impacte històric tan important en vaixells que
naveguen entre Europa i les Amèrica. Un mecanisme similar produeix cèl·lules polars
en les regions àrtiques i antàrtiques, donant lloc a vents polars.
Les cèl·lules de Ferrel en les latituds mitjanes, intercalades entre el Hadley i cèl·lules
polars, no estan tan ben definides i són molt més inestables. Tendeixen a formar-se en
els seus límits amb les cèl·lules de Hadley, generant sistemes meteorològics locals.
Aquest és el cas dels patrons de vent costaneres de països com Dinamarca,
Alemanya i Gran Bretanya. Així que, tot i que els vents dominants són vents de l'oest,
aquests són desplaçats sovint pels fluxos d'altres punts de la brúixola, especialment
durant els mesos d'hivern.
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Quan vam començar a considerar règims de vent de regions més petites o països,
aquests mètodes es veuen alterats per la geografia local. Les cèl·lules atmosfèriques
serveixen per tenir una imatge general del mapa de vent mundial però les condicions
són afectades per pujols, muntanyes, valls, així com també per les estacions de l'any i
molts més factors.
Figura 2.

Patrons de vent globals

Font: John Wiley and Sons, Inc.

El vent és una font d'energia un punt imprevisible, el que significa que els fabricants de
grans turbines hauran de fer esforços considerables per avaluar el potencial real d'un
lloc. Es faran més de 5 variacions de vigilància i enregistrament en la velocitat i la
direcció del vent durant més d'un any abans de procedir amb la instal·lació. El vent
continua sent una font d'energia salvatge i lliure i sempre serà un repte poder aprofitar
el seu poder de la manera més eficient i econòmica possible.

3. Aerogeneradors
L'ús de les turbines per aprofitar l'energia del vent té els seus inicis al segle X. L'ús de
molins de vent té el seu origen a Pèrsia, on es van dissenyar molins a partir de vaixells
rectangulars rotant en l'eix vertical. Més tard, aquesta tecnologia es va estendre al sud
d'Europa i més tard a la resta del continent. Els molins de vent es van utilitzar
essencialment per la mòlta del gra de blat o fins i tot per al bombament de l'aigua
provinent dels pous subterranis. Al llarg dels segles es van construir més d'un quart de
milió de molins de vent a l'oest d'Europa.

Pàgina 7 de 18

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

Figura 3.

Molins de vent i alfar a Consuegra

Font: Ajuntament de Castilla la Mancha

Inevitablement, la revolució industrial nascuda al cor d'Europa va trencar amb la
tradició dels molins de vent mecànics. Aquestes construccions van ser substituïdes per
màquines de vapor i mapes de combustió interna, que podien proveir d'energia a la
demanda en qualsevol moment del dia o de la nit, sense veure’s afectat per la
capritxosa oferta del vent. En conseqüència, a la meitat del segle XX era estrany trobar
molins de vent tradicionals.
No obstant això, mentre seguia el declivi dels molins de vent tradicionals, l'evolució de
la tecnologia elèctrica va començar a inspirar als enginyers amb la idea d'utilitzar el
vent per generar electricitat. Un dels dissenys més antics i més notables per a la
conducció d'un generador elèctric amb un molí de vent va veure la llum el 1888, quan
Charles Brush va construir una màquina pionera en el pati del darrere de casa seva a
Cleveland, Ohio. Aquest inventor, va dissenyar un rotor amb múltiples pales de 17 m
de diàmetre. Una dinamo de 12 kW, accionada a 50 vegades la velocitat del rotor, va
carregar un banc de bateries que alimentava diversos centenars de llums
incandescents a casa seva durant 15 anys. Aquesta va ser la màquina que es podria
considerar com la primera turbina de vent.

Pàgina 8 de 18

Annex 1 – Antecedents: l’energia eòlica marina

Figura 4.

Aerogenerador de Charles Brush (1888)

Font: Western Reserve Historical Society

Una infinitat de nous dissenys en el món de l'energia eòlica van ser desenvolupats en
les següents dècades:
Taula 1.

Evolució tecnològica

Nom

Capacitat

Poul La Cour
(Dinamarca, 1891)

25 kW

Smith-Putnam
(Vermont, 1930)

1,25 MW

Disseny
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Gedser turbine
(Gedser, 1957)

200 kW

En els últims anys, s'han provat múltiples dissenys de turbines: rotors d'una fulla, dues
fulles, muntades contra el vent oa favor del vent, en un suport i una gran varietat de
màquines en l'eix vertical. No obstant això, la gran majoria de turbines avui en dia
estan formades per un rotor amb tres paletes contra el vent en una torre amb el suport
d'una gòndola que conté la caixa de canvis i el generador elèctric. Els components
principals d'un aerogenerador es poden observar en la següent figura.
Figura 5.

Components principals d’un aerogenerador

Font: http://web.ing.puc.cl/power/alumno12/costosernc/D._Eolica.html

Components principals d'un gran aerogenerador eòlic:





Pales del rotor: captura l'energia eòlica i la converteix en energia de rotació en
l'eix.
Eix: transfereix l'energia de rotació per generar energia.
Góndola: és la carcassa protectora.
Caixa de canvis: augmenta la velocitat de gir entre l'eix del rotor i el generador.
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Generador: utilitza l'energia de rotació de l'eix per generar electricitat usant
l'electromagnetisme.
Unitat de controlador electrònic: té la funció de monitoratge, gira la turbina en
cas de mal funcionament i controla el mecanisme d'ajust de l'alineació de
turbines eòliques.
Controlador: mou el rotor per alinear-lo amb la direcció del vent.
Frens: sostenen l'eix de rotació en cas d'una sobrecàrrega d'energia o fallada
del sistema.

4. La energia eòlica
Per analitzar la competitivitat de l'energia eòlica, s’ha de tenir en compte en primer lloc
la capacitat dels seus aerogeneradors. Donat un lloc pla a terra, amb un bon règim de
vent, la capacitat mitjana d'una turbina moderna estaria al voltant del 30% de la seva
capacitat màxima. És a dir, un aerogenerador de 2MW produiria de mitjana
aproximadament 0,6MW, funcionat de dia de nit durant un any. Al llarg d'un any, un
aerogenerador d'1 MW genera electricitat per al consum anual de 600 llars.
Aquest últim càlcul pot patir variacions per:





La variació de producció anual d'una turbina.
Les petites pèrdues durant la transmissió, especialment si els aerogeneradors
estan situats a molta distància de les llars.
L'augment del consum domèstic d'electricitat.
La variació de consum elèctric depenent de la regió i el país.

Figura 6.

Consum d'energia domèstic (kWh / any)

Font: Enerdata via World Energy Council

Aquests valors varien una mica quan s'utilitza l'energia costa fora. Així com el preu per
kW augmenta com més lluny de la costa se situa, el factor de capacitat d'aquests
aerogeneradors és molt superior, al trobar-se el vent lliure d'obstacles que frenin el seu
potencial energètic. Les capacitats d'aquests aerogeneradors superen en la majoria de
casos el 40% de capacitat mitjana anual.
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Taula 2.

Parc eòlic
Horse
Hollow
(EEUU)
Rudong
(China)
Maranchon
(España)
Marienkoog
(Alemania)
Burbo Bank
(Reino
Unido)
Horns Rev 2
(Dinamarca)

Exemples de parcs eòlics
Terrestre(t)
o
Marítim (m)
T

Nº
Turbines

MW/t

Potència

Energia
Anual

Llars

Cf
(%)

291
130

1,5
2,3

735

1.690

180.000

26

T

100

1,5

150

333

150.000

25

T

104

2,0

208

500

140.000

27

T

7

3,6

25

78

17.500

36

M

25

3,6

90

315

80.000

40

M

91

2,3

209

800

200.000

44

Font: GWEC.

Figura 7.

Parc eòlic de Horse Hollow (Texas)

Font: http://twicsy.com/i/SDFVfe
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5. Projecte d’energia eòlica marina
Els parcs eòlics marins prometen convertir-se en una important font d'energia en el
futur proper: s'espera que d'aquí a 10 anys, els parcs eòlics amb una capacitat
potencial total de milers de megawatts s'instal·laran en els mars europeus. Aquesta
serà equivalent a diverses grans centrals elèctriques de carbó tradicionals. Els plans
estan actualment avançant per aquests parcs eòlics a Suècia, Dinamarca, Alemanya,
Holanda, Bèlgica, Regne Unit i Irlanda.
L'energia eòlica terrestre ha crescut enormement en l'última dècada fins al punt en què
es genera més del 10% de tota l'electricitat en algunes regions (com Dinamarca,
Schleswig-Holstein a Alemanya i Gotland, a Suècia). No obstant això, aquesta
expansió no ha estat exempta de problemes i falta de millora en la investigació des
dels desenvolupaments aconseguits a Gran Bretanya a la dècada dels 90, ja està
present en altres països en menor mesura. Una solució, per evitar l'ús de les disputes
de terres i per reduir el soroll i la contaminació visual, és moure els desenvolupaments
costa fora, amb el que aconseguim a més una sèrie d'avantatges:






disponibilitat de grans àrees contínues idònies per als grans projectes
velocitats de vent grans, que augmenten amb la distància a la costa (Gran
Bretanya és una excepció a això, ja que el factor d'acceleració sobre els turons
que significa que els millors recursos eòlics estan on les turbines són visibles
en la seva majoria)
menys turbulència, que permet als aerogeneradors collir l'energia de manera
més eficaç i redueix les càrregues de fatiga en la turbina
menor vent de cisalla (és a dir, la capa límit de vents lents prop de la superfície
és més prima) permetent així l'ús de torres més curtes

Però contra això és l'única desavantatge molt important del cost de capital:





hi haurà un cost addicional a causa de que els fonaments són més cares
integració més cara a la xarxa elèctrica i en alguns casos un augment en la
capacitat de les xarxes costaneres febles
procediments d'instal·lació més cars i accés restringit durant la construcció a
causa de les condicions meteorològiques
accés limitat per a les operacions de manteniment durant l'operació, que dóna
lloc a una reducció en la disponibilitat de la turbina i en conseqüència una
reducció de la producció

No obstant això s'espera que caigui el cost dels aerogeneradors en la pròxima dècada
i s'adquireixi experiència en els projectes offshore, de manera que és probable que
s'aconsegueixin obtenir reduccions en els costos. L'energia eòlica terrestre és un
recurs amb un cost cada vegada més competitiu, a un preu estable en comparació
amb la generació d'energia convencional, especialment quan es comptabilitzen els
beneficis ambientals. Per tant, sembla probable que l'energia eòlica marina sigui
competitiva també amb el temps.
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5.1.







Components principals del parc
Sistemes meteorològics
Sistemes de suport
o Fonamentacions
o Estructura suport
o Amarratges
Aerogenerador
Recol·lecció i connexió de l'energia elèctrica
Subestació offshore

6. Situació actual europea de l’energia eòlica marina
El 2014, Europa va connectar fins 408 nous aerogeneradors offshore en 9 parcs eòlics
i un projecte pilot amb una capacitat total de 1.483 MW. En aquest any s'han construït
un total de 536 turbines que fan un total de 2.488 aerogeneradors acumulats fins a
aquest any amb una capacitat acumulada total de 8.045,3 MW en 74 parcs eòlics en
11 països.
Figura 8.

Potència instal·lada el 2014
Bélgica
9%

Alemania
36%

Reino Unido
55%

Font: The European Wind Energy Association.

Actualment hi ha un total de 12 projectes d'energia eòlica offshore que van a
incrementar la capacitat energètica instal·lada en 2,9 GW que al costat de la potència
instal·lada avui en dia sumarà fins 10,9 GW.
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Figura 9.

Potencial acumulat i anual d'instal·lacions eòliques offshore (MW)
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Font: The European Wind Energy Association.

El Regne Unit té actualment la major quantitat de potència eòlica offhore a Europa
(4.494,4 MW), el 55,9% del total d'instal·lacions. El segueix Dinamarca amb 1.271 MW
(15,8%). Per darrere d'aquests dos gegants energètics es troben Alemanya amb el
13%, Bèlgica amb el 8,8%, Països Baixos (3,1%), Suècia (2,6%), Finlàndia (0,3%),
Irlanda (25 MW), Espanya (5 MW), Noruega (2 MW) i Portugal (2 MW).
Figura 10. Distribució marítima de la potència instal·lada a Europa fins al 2014

Mar del Norte
63,3%

Mar Báltico
14,2%

Océano
Atlántico
22,5%

Font: The European Wind Energy Association.

Malgrat que actualment encara no s'han desenvolupat projectes d'energia eòlica
offshore al Mar Mediterrani, es preveu que es comenci a explotar el potencial existent
en aquesta conca marítima. Així doncs, el repartiment a mig terme de la capacitat
d'energia eòlica offshore a Europa seria 75% al Mar del Nord, 12,3% en l'Oceà
Atlàntic, 9,2% al Mar Bàltic i 3,4% en el mar Mediterrani.
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6.1.

El mercat de l’energia eòlica marina

Siemens és l'empresa líder de fabricants d'aerogeneradors a Europa amb un 65,2%
del total de la capacitat instal·lada. La segona empresa més gran del sector és MHI
Vestas (amb un 20,5% del mercat), el segueixen Senvion (6,6%), BARD (5%), Areva
(0,9%), WinWind (0,7 %) i GE (0,4%).
D'altra banda, DONG Energy manté la primera posició com el major propietari o gestor
de parcs eòlics offshore, amb el 24,1% de les instal·lacions en 2014. Li segueixen
Vattenfall (10,5%), E.ON (7,3 %), RWE (8,7%), Centrica (5,5%), SSE (5,3%) i BARD
(4,8%).
Figura 11. Percentatge de mercat de propietaris d'aerogeneradors actius

Stadwerke
Munchen
3%
Iberdrola
3%

Stafoll
2%

Statkraft
2%

DONG Energy
31%

WindMW
5%
BARD
6%

SSE
7%
Centrica
7%
E.ON
9%

Vatenfall
14%
RWE
11%

Font: The European Wind Energy Association.

Fins 2014 s'han instal·lat un total de 2.920 subestructures en el mercat europeu dels
parcs eòlics offshore. L'estructura més comuna en cimentacions són els monopilotes
(78,8% totes les fonamentacions). Els fonaments de gravetat són les segones més
utilitzades a dia d'avui (10,4%), fonamentacions jacket (4,7%), trípodes (4,1%),
fonamentacions formades per tres pilons (1,9%), flotants (0,1%).
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7. Antecedents al mediterrani català
Tal i com s’ha esmentat al capítol anterior, no existeixen precedents de parcs eòlics
desenvolupats al mar Mediterrani català. No obstant, sí que existeixen prototips o
projectes de parcs eòlics que no han arribat a passar a la fase de construcció degut a
diferents causes: la recent crisis econòmica, la congelació de les ajudes a les energies
renovables, manca d’inversors, etc.
A data de 2010 hi havia més de 10 projectes planificats a Espanya per tal de potenciar
i donar un salt important en energia eòlica a Europa, especialment en energia eòlica
marina.
Figura 12. Projectes pilot a Espanya en la última dècada

Font: The European Wind Energy Association.

La manca d'avenços en l'eòlica marina aboca a l'incompliment del Pla d'Energies
Renovables 2011-2020, en el qual el Govern es va fixar com a objectiu assolir els 750
megawatts de potència instal·lada al final de la dècada. "A partir de 2017 s'estima que
comencin a entrar en servei les primeres fases de parcs eòlics marins de gran
potència en el litoral espanyol", assenyala el document aprovat al novembre de 2011.
Els terminis ja s'han vençut amb escreix perquè ni tan sols els projectes
d'experimentació se'n surten. La iniciativa que exercia com a punta de llança de l'eòlica
marina a Espanya, el projecte Zèfir, ha quedat paralitzada abans d'iniciar el seu
desenvolupament, que estava programat per a aquest mateix any. Aquest projecte
amb suport públic i privat aspira a construir una planta d'experimentació
d'aerogeneradors marins en aigües de Tarragona.
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Projecte Zefir
El projecte Zèfir va ser un projecte de parc eòlic flotant al Mar Mediterrani, a la costa
tarragonina, que havia de ser la punta de llança dels projecte eòlics marins a l’Estat
Espanyol, ha quedat paralitzada abans del seu desenvolupament, l’any 2013.
Taula 3.

Característiques del projecte Zefir

Profunditat
Distància a la costa
Nombre de turbines
Potència instal·lada
Tipus de fonamentació

Fase 1
40-45 m
3 km
4
20 MW
Rígida

Fase 2
>100 m
20 km
8
50 MW
Flotant

Projecte Enrica
En la zona del Cap de Creus, més concretament a la costa de Roses, existia un
projecte en fase inicial d’un parc eòlic amb una capacitat prevista de 560 MW.
Taula 4.

Característiques del projecte Enrica

Localització
Estat actual del projecte
Operador
Capacitat del parc
Model aerogenerador
Nombre de turbines
Cimentació
Profunditat
Distància a la costa
Nombre d’habitatges subministrats
Estalvi de CO2 anual
Estalvi de SO2 anual

Centre a 42,168º N 3,549 E
Cancel·lat
Blue H Technologies
560 MW
Blue H
160
Flotant: Tension Leg Platform (SDP)
320-370 metres
26 km
396.623
801.575 tones
18.641 tones
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Annex 2 – Emplaçament i batimetria

1. Introducció
L’objecte principal del present annex, d’emplaçament i batimetria, és definir i acotar la
zona on emplaçar o situar el present parc eòlic al Mediterrani català. Per fer-ho
s’analitzen els diferents condicionants climàtics (vent i onatge), físics, ambientals
(zones de protecció ambiental) i els condicionants socio-econòmics.
Per determinar la posició final del present parc eòlic, s’han considerat les dades de
vent proporcionades per Puertos del Estado, des del Ministeri d’Indústria, Energia i
Turisme del govern d’Espanya, així com també les condicionants d’onatge
proporcionades per aquesta mateixa institució.
Pel que fa a la batimetria, s’han analitzat les dades proporcionades per l’Insitut
Espanyol de Oceanografia (IDEO), junt amb algunes dades de protecció ambiental i
altres tipus de cartografia.
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2. Condicionants climàtics
2.1.

El vent

El vent, junt a la batimetria, és el condicionant principal en l’elecció de l’emplaçament
òptim per a la situació d’una torre eòlica i la corresponent cimentació offshore
presentada en el projecte.
Per fer-ho, cal estudiar en primer lloc les zones amb major velocitat de vent en la costa
catalana al mar Mediterrani i amb possibilitats per implementar un parc eòlic.
Figura 1.

Mapa eòlic d’Espanya (velocitat mitja anual a 80m d’alçada)

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, govern d’Espanya.

El ministeri d’Indústria, Energia i Turisme del govern espanyol, junt amb l’Institut per a
la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), posa a disposició pública l’Atles Eòlic
d’Espanya desenvolupat per l’empresa Meteosim Truewind mitjançant l’ús de
tecnologia puntera existent en el mercat. Aquest fet, es dóna amb dos objectius clars:
En primer lloc, servir de suport per la totalitat d'administracions públiques en
l'elaboració de planificacions relacionades amb l'àrea eòlica. En particular, per part de
la Administración General del Estado, es podrà utilitzar per l'avaluació del potencial
eòlic a Espanya, com a estudi previ a l'elaboració de futurs Plans d'Energies
Renovables.
En segon lloc, dotar els agents del sector, i el públic en general, d'una eina que
permeti identificar i realitzar una avaluació inicial del recurs eòlic existent en qualsevol
àrea del territori nacional. D'aquesta manera, es tracta d'evitar pèrdues de temps i
costs improductius per als potencials promotors de futurs projectes eòlics durant la
fase prèvia.
Així doncs, el mapa eòlic espanyol es caracteritza per tenir quatre zones clares amb
velocitats de vent superiors als 9 m/s a una alçada de 80 metres. Entre aquestes

Pàgina 6 de 19

Annex 2 – Emplaçament i batimetria

quatre zones es troba la del litoral català, més concretament a la costa gironina, al Cap
de Creus, on trobem densitats de potència entre 700 i 800 W/m2. Serà aquesta zona
amb altes densitats de potència eòlica on es disposarà el parc d’energia eòlica del
present projecte.
Figura 2.

Mapa eòlic Catalunya (densitat de vent a 80m d’alçada)

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, govern d’Espanya.

2.2.

Onatge

L’onatge varia aleatòriament en espai i temps, per la qual cosa es veu sotmès a un
tractament estadístic de manera que s’esquematitza el seu anàlisi. D’aquesta manera
es poden determinar els règims mig i extremal de l’onatge a llarg termini. El primer
d’ells ha de tenir-se en compte per a la caracterització de determinades accions de
càlcul necessàries per al disseny estructural i per a la programació de treballs de
construcció, manteniment i desmantellament. Per altra banda, el segon d’ells permet
determinar accions associades a l’acció de l’onatge que també influiran en el disseny
de les diferents estructures.
Pel que fa a les corrents, les de major influència en el disseny d’una instal·lació eòlica
offshore són les litorals degudes a l’onatge, que són màximes en la franja de ruptura. A
més d’aquestes, les corrents de upwellings han de considerar-se a l’hora de
caracteritzar els ecosistemes de l’entorn.
Tot i que l’onatge és un factor important a tenir en compte en l’elecció de
l’emplaçament òptim per a la implementació de l’estructura escollida, però no és un
factor limitant. En aquest sentit, el fet de situar la nostra estructura en el Mar
Mediterrani és positiu, ja que en aquestes aigües els temporals generen un onatge
màxim menor que en aigües atlàntiques donat el mateix potencial eòlic, ja que el fetch
és menor.
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3. Condicionants físics
L’objectiu principal del present projecte és la construcció i disseny d’un parc d’energia
eòlica offshore al mar mediterrani català.
Com s’ha pogut observar en el capítol anterior, les velocitat màximes del vent al mar
es donen en aigües gironines, davant el Cap de Creus i per tot el Golf de Lleó on
s’assoleixen vents de 9 m/s de velocitat mitjana a 80 m d’alçada. La informació
analitzada arriba fins a 50 km de la costa però es considera suficient com per restringir
l’estudi a aquesta regió i a les aigües que es troben a l’est de la mateixa.
Per altra banda, cal definir també els límits de la religió en relació a la distància a la
costa. En quant a proximitat es considera necessari prendre una separació mínima de
10 km entre el parc d’energia eòlica i la línia costera per tal d’evitar un impacte visual o
sobre les activitats econòmiques realitzades en el litoral.
Per l’altre costat, considerant la tecnologia actual en desenvolupament i que els costos
de les infraestructures de la planta augmenten ostensiblement amb la profunditat, es
considera establir un límit de profunditat determinat en funció de la fondària del llit
marí. El límit seleccionat és de 2.000 metres de fondària.
Figura 3.

Batimetria al voltant del Cap de Creus

Font: Institut Espanyol d’Oceanografia.

Al llarg dels anys, els parcs d’energia eòlica offshore s’han mogut de la costa fins a
cada cop distàncies més grans de la costa. A finals de 2013, la profunditat mitjana dels
parcs eòlics construïts era de 16 m i la distància a la costa de 29 km. Mirant als
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projectes en construcció, planificats o aprovats, les distàncies a la costa i les
profunditats tendeixen a augmentar.
Figura 4.

Profunditat dels parcs eòlics respecte la distància a la costa

Font: The European Wind Energy Association.

Cal tenir en compte també la delimitació de la zona política costera entre Espanya i
França.
Figura 5.

Delimitació política de les aigües del mediterrani

Font: Institut Espanyol d’Oceanografia.
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4. Condicionants ambientals
4.1.

Zonificació EEAL (parcs marins)

Els ministeris de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i Indústria, Turisme i Comerç han
aprovat l'Estudi Estratègic Ambiental del litoral, la finalitat del qual és acotar i definir les
zones aptes i les no aptes per a la instal·lació de parcs eòlics marins. L'anomenat
"Mapa Eòlic Marí" està subscrit mitjançant una resolució conjunta de les secretaries
generals del Mar i d'Energia a data de 20 d’Abril de 2009.
L'objectiu d'aquest estudi és determinar les zones del domini públic marítim-terrestre
que, als sols efectes ambientals, reuneixen condicions favorables per a la ubicació
d'instal·lacions eòliques marines. Per a això, s'han delimitat les zones d'exclusió i les
zones aptes. Al seu torn, per a les zones aptes s'ha establert una gradació per a la
implantació de parcs eòlics marins en funció dels condicionants ambientals.
Per tant, aquest "Mapa Eòlic Marí" constitueix un mecanisme preventiu de protecció
del medi ambient enfront d'un futur desplegament de parcs eòlics en el medi marí, de
manera que, un cop publicat, les sol·licituds de reserva de zona dels promotors de
parcs marins només poden tenir lloc dins les zones declarades aptes.
Figura 6.

Zonificació EEAL

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, govern d’Espanya.





Zones aptes (en verd): les àrees més adequades per a l'establiment de parcs
eòlics marins per ser reduïts, en principi, els seus efectes ambientals enfront
dels avantatges que presenten. La classificació d'una zona com apta no
eximeix de la realització i aprovació dels corresponents estudis d'impacte
ambiental posteriors associats a l'autorització d'instal·lacions d'energia eòlica al
mar.
Zones d'exclusió (en vermell): les àrees que s'han d'excloure del procés per
haver estat identificats els seus potencials efectes ambientals significatius o
conflictivitat amb altres usos del medi marí.
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Zones amb condicionants mediambientals (en groc): les àrees en què el
desenvolupament de parcs eòlics marins està condicionat per algun factor, pel
que els seus efectes o conflictes hauran de ser analitzats en la fase posterior
de disseny del projecte.

Figura 7.

Detall zonificació EEAL

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, govern d’Espanya.

Aquesta informació és de caire orientatiu, ja que aquesta zonificació ha estat
actualitzada i ampliada.

4.2.

Espais naturals protegits (CCAA)

Els espais naturals protegits de Catalunya s’han definit per les seves característiques
geomorfològiques o paisatgístiques i la seva riquesa en espècies de flora, fauna i
hàbitats i, entre tots ells, acullen els ecosistemes en millor estat de conservació, amb
més biodiversitat d’organismes i hàbitats i més representatius del patrimoni del país.
Figura 8.

Espais naturals protegits en la zona d’estudi

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, govern d’Espanya.
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Les zones d’espais naturals protegits queden dins l’àmbit de les zones d’exclusió
definides per l’EEAL, que per tant, imposa condicions més restrictives.

4.3.

Xarxa Europea Natura 2000

Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la
biodiversitat. Consta de Zones Especials de Conservació (ZEC) establertes d'acord
amb la Directiva Hàbitat i de Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)
designades en virtut de la Directiva Aus.
La seva finalitat és assegurar la supervivència a llarg termini de les espècies i els tipus
d'hàbitat a Europa, contribuint a detenir la pèrdua de biodiversitat. És el principal
instrument per a la conservació de la natura a la Unió Europea.
4.3.1. ZEPA Mar de l’Empordà (ES0000514)
En un origen es va identificar la zona del mar del Empordà com una Àrea d'Especial
Importància per les Aus (IBA), la ES411. Finalment, el 2011 va passar a ser una
ZEPA, amb una superfície de 1.038 km2 on es poden trobar tres espècies d'aus
protegides.
Figura 9.

ZEPA Mar de l’Empordà

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, govern d’Espanya.

4.3.2. Canons del Cap de Creus
El canó submarí del Cap de Creus està localitzat a uns 3 km de la línia costanera amb
una longitud total d'uns 40 km i una profunditat màxima de 1.400 m. La producció
biològica en aquesta zona és molt elevada, a part de tenir una notable biodiversitat.
Per aquests motius és un LIC (Lloc d’Especial Importància Comunitària), tot i que
aquest títol és informatiu, no atorga cap mena de protecció. Tot i això, es preveu que
en els propers 5 anys passi a ser una ZEC (Zona Especial de Conservació), que sí
està protegida. Per tant es considerarà com una zona on no es pot actuar.
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Figura 10. Canons submarins del Cap de Creus

Font: Indemares, Natura 2000.
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5. Condicionants socio-econòmics
5.1.

Recursos pesquers

En el següent gràfic, proporcionat per l’Instituto Español de Oceanografía, es poden
observar les principals zones del mar freqüentades per barques pesqueres per la seva
habitual riquesa en la pesca. Aquestes zones marítimes són zones amb les condicions
favorables que faciliten l’abundància de pesca. Aquestes zones tenen com a activitat
principal la extracció, manipulació i comercialització de productes marins, així com
peixos i mol·luscs.
Figura 11. Zones pesqueres habituals a l’Empordà

Font: Institut Espanyol d’Oceanografia.

Basant-se en estudis d'impacte ambiental realitzats per als parcs eòlics marins
existents al Mar del Nord s'ha constatat que l'espai entre molins de vent i seus voltants
immediats són llocs propensos a la criança de peixos al mar. La reducció del trànsit
marítim a petita escala i els reduïts efectes ambientals que els molins generen en
l'entorn marí generen un entorn d'aigües tranquil·les propens per al desenvolupament
dels peixos.
Així doncs no es consideren que els recursos pesquers de la zona escollida es puguin
veure afectats per la presència de l'estructura de fonamentació del present projecte.

5.2.

Rutes marítimes

En la determinació de l'emplaçament és fonamental considerar les rutes marítimes
principals amb l'objectiu de reduir al màxim els possibles impactes de grans vaixells
així com perjudicar els recorreguts comercials marítims, obligant als vaixells a realitzar
trajectòries que no són òptimes.
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Figura 12. Principals rutes marítimes europees

Font: CLS.

Com es pot observar en l’anterior mapa de rutes marítimes europees, es pot
comprovar que Barcelona té un paper essencial en el comerç marítim del Mediterrani
així com també el port de Marsella al sud de França. La zona del Cap de Creus es
troba físicament al mig d’aquests dos ports però la influència que podria tenir el parc
sobre les rutes és mínima.
Figura 13. Principals rutes marítimes al Mediterrani occidental
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6. Emplaçament escollit
En conclusió, s’ha definit una àrea al nord est del mediterrani català on es considera
òptima la instal·lació del nostre parc eòlic marí. Per una banda, està situat en les
condicions òptimes de vent i onatge i està condicionant tant políticament com
ecològicament. Així doncs tenim els següents condicionants:





Al nord limita amb aigües franceses
A l’est per la isòbara 2.000 metres
Al sud per les condicions de vent
A l’oest per la ZEPA de l’Empordà i els canons del Cap de Creus (zones de
protecció natural)

Figura 14. Resum dels condicionants
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Per tal d’escollir la zona més adient on construir el parc eòlic, s’ha dividit la zona
delimitada en 11 subzones o regions per analitzar en cadascuna d’ella les
característiques de vent i onatge. Els criteris a tenir en compte, per ordre
d’importància, per triar la zona òptima per la ubicació del parc són:
1. Condicions de vent
2. Proximitat a la costa
3. Fondària
Figura 15. Triangulació de la zona objectiu

6.1.

Criteri de selecció

Figura 16. Potència eòlica mitjana (kW) a l’hivern (esquerra) i a l’estiu (dreta)
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S’ha observat com les regions amb major potencial elèctric per situar al parc a priori
són la 7, la 10 i la 11. Però per obtenir un model més fiable es farà servir un altre tipus
de decisió.
Es considera una unitat de producció formada per un aerogenerador. Es podria
seleccionar la zona on instal·lar la planta com aquella on la potència mitjana que
proporcionaria una unitat de producció fos màxima, però no es tendria en compte el
criteri de cercar el màxim acoblament entre producció i demanda.
Per tant, el que es valorarà serà la potència ajustada a la demanda (PAD) de cada
punt, definida com la mitjana de les potències elèctriques instantànies d'una unitat de
producció al període considerat, multiplicades per un factor que depèn de la demanda
elèctrica horària mensual. D'aquesta manera el que es pretén és valorar tant la
producció energètica anual com la màxima potència a les hores punta, ponderant la
potència segons l'instant al que es produeix.
Els coeficients de ponderació seran simplement els valors de la demanda elèctrica
dividits per la demanda màxima. En conclusió, el punt triat serà aquell on una unitat de
producció generi la major potència ajustada a la demanda (d'ara endavant PAD):





n=Nombre de dades disponibles
i=Instant considerat
=Coeficient de ponderació de potència

Figura 17. Exemple de PAD d’un dels punts escollits
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6.2.

Anàlisi de les dades

Com es pot observar a la següent figura la màxima densitat de PAD es troba cap al NE
de la regió, sense grans diferències entre els punts. Tot i que en termes absoluts els
punts 9, 10 i 11 presenten els valors més elevats, els punts 6, 7 i 8 són més propers a
la costa sense tenir una PAD molt inferior.
Taula 1.

Característiques dels punts analitzats

Punt

Latitud (N)

Longitud (E)

3
5
6
7
8
9
10
11

42,33
42,17
42,50
42,33
42,67
42,17
42,50
42,67

3,67
3,83
3,83
4,00
4,00
4,17
4,17
4,33

Proximitat
(km)
29
44
46
56
68
72
72
92

Profunditat
(m)
750
1500
750
1600
700
1800
1300
850

Entrant més en detall, si es comparen els tres punts amb major PAD es seleccionaria
el 10, doncs la regió 11 es troba més lluny de la costa i tot i tenir una profunditat
menor, aquesta és molt més variable. D'altra banda, la regió 9 és més profunda i es
troba a la mateixa distància a la costa, pel que és clarament pitjor.
Altres regions a considerar són les corresponents als punts 6, 7 i 8, ja que presenten
una PAD per sobre del 90% de la màxima. El punt 7 es descarta, doncs l'avantatge en
proximitat es compensa en fondària. Finalment, per proximitat a la costa i per fondària
es triaria el punt 6 per a la ubicació del present parc eòlic.
Figura 18. PAD amb isòbates a 500, 1000, 1500 i 2000 metres
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Annex 3 – Anàlisi d’alternatives

1. Introducció
El present annex conté l’anàlisi multi criteri realitzat per a la presa de decisions en el
desenvolupament del projecte bàsic.
L’objectiu principal del present projecte és realitzar una primera aproximació dels
costos i disseny de construcció, així com també la seva viabilitat per un parc d’energia
eòlica marítima al Mar Mediterrani. Aquest parc comportaria també un nombre
d’estructures flotants de formigó per al suport d’un aerogenerador. Per aquest motiu,
l’estudi d’alternatives inclou:






Tipologia i capacitat de l’aerogenerador
Tipologia d’estructura flotant o suport d’aerogeneradors
Sistema de fondeig
Sistema de connexió i transport elèctric
Disposició en planta dels aerogeneradors

Des del punt de vista del material bàsic per a la seva construcció, no es planteja altra
opció que el formigó degut a que és la base on es fonamenta la important component
de recerca d’aquest projecte respecte a l’estat actual de l’art.
Cal tenir en compte que l’estudi de la ubicació escollida per al parc, ja s’ha realitzat en
l’annex 2, d’emplaçament i batimetria, i per tant, no s’inclourà en el marc del present
annex, sinó que tan sols s’hi farà referència.

1.1.

Emplaçament escollit

Tal i com es fa referència en l’Annex 2, d’emplaçament i batimetria, s’ha escollit el
següent punt per tal de instal·lar el parc d’energia eòlica conformat per un nombre
d’aerogeneradors de X MW amb una potència total instal·lada de XX MW, valors que
es completaran en els següents capítols.
S’ha establert que la infraestructura serà de parc eòlic marí flotant en zona d’aigües
profundes, entenent com a tals, totes aquelles amb una profunditat superior a 150
metres.
El punt finalment escollit és el del punt SIMAR (de Puertos del Estado) 2130150, al
Cap de Creus:
Longitud
Latitud
Profunditat
Proximitat a la costa

3,83 E
42,50 N
-750 m
46 km

L’emplaçament escollit, gaudeix d’unes característiques immillorables, ja que per una
banda té un potencial eòlic molt gran, amb vents superiors a 9 m/s i per altra banda,
les condicions d’onatge són força inferiors a altres zones de l’Oceà Atlàntic o els Mars
del Nord, cosa que suposa una avantatge en el cost d’infraestructura.
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Figura 1.

1.2.

Emplaçament definitu de l’estructura (veure plànols 1.1-1.4 del Document II)

Normativa i legislació aplicable

Hi ha dos tipus de règim que regulen la producció d'energia mitjançant aerogeneradors
marins. Segons el règim especial del RD 661/2007, amb el seu format de primes que
suplementen el preu pactat entre promotor i empresa distribuïdora, variable segons la
rendibilitat del parc, o segons el RD 1028/2007, que estableix el procediment
administratiu per a la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de
generació elèctrica en el mar territorial.
En la resolució de 30 d'abril de 2009, s'aprova l'estudi estratègic del litoral espanyol
per a la instal·lació de parcs eòlics marins. (Www.marm.es o www.mityc.es)
La LLEI 9/2006 versa sobre com ha de fer-se l'anàlisi o estudi sobre l'impacte
ambiental. A qui cal presentar-lo, responsables, abast del mateix i la resta de requisits.
El REAL DECRET 1028/2007 a prop del procediment per instal·lar un parc eòlic en el
mar territorial, és clau en l'anàlisi normatiu.
Seran competents en els seus diferents atribucions el Ministeri d'Indústria, Política
Energètica i Mines (el principal), el de Medi Ambient, el de Foment (per al que afecti
seguretat i vida humana a la mar), l'autoritat portuària en cas de fer algun ús del seu
espai i el d'Agricultura, Pesca i Alimentació per tot el referent a la pesca a la zona.
Els parcs eòlics marins estan sotmesos a un règim d'autorització i concessió
administrativa. És a dir, després de la concurrència pública dels possibles promotors,
l'Administració prendrà una decisió i atorgarà al sol·licitant la reserva de zona.
Aquesta zona es compon de zones eòliques marines, les quals tenen una extensió de
dos paral·lels i dos meridians, la separació sigui d'un grau, que haurà de coincidir amb
graus i minuts sencers. La grandària és a triar pel promotor però coincidint amb
múltiples de graus i minuts.
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Procediment per a l’autorització de una instal·lació eòlica marina:
1. Presentació de sol·licitud davant del Ministeri d'Indústria, Direcció General de
Política Energètica i Mines.
2. Contingut: memòria resum explicant que accions es volen dur a terme a la zona
proposada, amb durada, impacte, avantprojecte de la instal·lació prevista,
potència, aerogeneradors, plànols de la instal·lació, etc.
3. Caracterització d'àrea eòlica marina: s'entén per això a la recopilació de tots els
informes emesos per les Institucions afectades en relació a l'impacte del futur
parc en l'àrea concreta demanada. El Ministeri d'Indústria procedirà a consultar
a l'operador de la xarxa elèctrica a la qual es connectaria el parc, així com a
altres ens afectats. Aquests ens podran fer els comentaris que creguin
oportuns, i l'operadora elèctrica haurà d'elaborar un informe de capacitat
d'evacuació d'energia produïda pel parc amb un horitzó de 5 anys. Aquesta
caracterització de zona es farà pública, amb tots els informes, i no suposarà
cap dret per a ningú.
4. A continuació es fa pública la caracterització d'una zona al BOE, de manera
que qualsevol interessat podria consultar les dades allà recopilades. Això al
seu torn obrirà el procés de concurrència per a aquesta zona.
5. En tres mesos, qualsevol promotor interessat podrà concórrer amb un projecte
d'instal·lació de parc eòlic marí a l'àrea eòlica marina que es determini. Caldrà
dipositar un aval de l'1% del pressupost. En el projecte cal incloure una
sol·licitud o oferta de prima, expressada en € / kWh produït i que s'aplicarà al
llarg de tota la vida útil del parc.
6. Es crea un comitè per avaluar els projectes presentats, i en base a uns criteris
concrets es valoren. Aquest comitè podrà fixar un límit màxim de prima per
sobre del qual els projectes queden rebutjats.
7. Així es comunicarà als elegits de la decisió, i se'ls atribueix el dret a exercir les
accions presentades en la seva sol·licitud a la zona afectada. Hauran
d'augmentar l'aval amb un 1% més del pressupost. Des d'aquest moment el
promotor triat tindrà l'exclusivitat durant, 2 anys prorrogable un altre més, de
realitzar les investigació sobre el parc descrites en el seu projecte. El titular de
la reserva està obligat a proporcionar la informació que li sigui requerida sobre
els treballs que dugui a terme.
8. El promotor del parc hi haurà de dur a terme l'avaluació d'impacte ambiental
per a les activitats de recerca, descrites en el Reial Decret 1302/1986.
Prèviament a l'autorització el projecte s'ha de sotmetre a avaluació d’impacte
ambiental d'acord amb el que preceptua aquest Decret.
9. El promotor lliurarà la sol·licitud d'autorització quan hagi acabat la seva
investigació sobre el recurs eòlic i l’anàlisi ambiental. La potència del parc
podrà variar fins un 15% de l'estimació inicial.
10. Finalment, serà la Direcció General de Costes la qual resoldrà a la vista de la
declaració impacte ambiental i la resolució del procediment d'autorització de la
instal·lació efectuada per la Direcció General de Política Energètica i Mines. La
DGMM haurà de verificar la viabilitat des del punt de vista de la seguretat
marítima, de la navegació i de la vida humana al mar.
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2. Tipologia i capacitat d’aerogeneradors
El tipus i capacitat d’aerogeneradors a utilitzar en el parc ens definiran la capacitat de
producció d’energia d’aquest així com la seva eficiència a l’hora de recaptar l’energia
suficient.
S’han analitzat els rendiments de 4 models de turbines de les 4 empreses comercials
més importants actualment en aerogeneradors eòlics: Siemens, Vestas, Repower i
Enercon:
Taula 1.

Rendiment de 4 models d’aerogeneradors respecte la velocitat del vent
Vel M (m/s)

VESTAS V164-8.0

ENERCON
E126

REPOWER
5M

0

0

0

0

SIEMENS
SWOF-5
112
0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

55

0

0

4

130

175

142

111

5

640

410

343

331

6

1160

760

640

658

7

1900

1250

1071

1114

8

2888

1900

1618

1714

9

4150

2700

2296

2463

10

5650

3750

3166

3304

11

7150

4850

3987

4094

12

7880

5750

4721

4631

13

7980

6500

4973

4882

14

8000

7000

5000

4968

15

8000

7350

5000

4992

16

8000

7500

5000

4999

17

8000

7580

5000

5000

18

8000

7580

5000

5000

19

8000

7580

5000

5000

20

8000

7580

5000

5000

21

8000

7580

5000

5000

22

8000

7580

5000

5000

23

8000

7580

5000

5000

24

8000

7580

5000

5000

25

8000

7580

5000

5000

26

0

0

5000

0

27

0

0

5000

0

28

0

0

5000

0

29

0

0

5000

0

30

0

0

5000

0
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En valors absoluts d’energia extreta, actualment l’aparell Vestas de 8MW és el més
potent del mercat, també amb el rècord d’energia extreta en 1 hora per un dels seus
aparells a les costes de Dinamarca (192.000 kWh en 1 dia de producció), amb
velocitats de vent de 15 m/s.
També es pot observar a quina velocitat deixen de poder ésser operatius aquests
aparells, que sol ser a velocitats de 25 m/s, valor que difícilment es podria produir al
Mediterrani. En el cas de l’aerogenerador Repower de 5MW aquest fet no es produiria
fins a velocitats de 30 m/s.
Figura 2.

Comparativa de rendiment entre 4 models d’aerogeneradors (kW-m/s)

9000
8000
Rendiment (kW)

7000
6000
5000

VESTAS V164-8.0

4000

ENERCON E126

3000

REPOWER 5M

2000

SIEMENS SWOF-5 112

1000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Velocitat mitjana vent (m/s)

En quant a valors relatius, els aerogeneradors Vestas i Repower són els primers en
arribar a un rendiment del 100% de la seva potència nominal, a velocitats de 14 m/s
mentre que les turbines Enercon i Siemens ho fan als 17 m/s.
Figura 3.

Comparativa de rendiment entre 4 models d’aerogeneradors (%-m/s)

120%

Rendiment (%)

100%
80%
VESTAS V164-8.0

60%

ENERCON E126

40%

REPOWER 5M
SIEMENS SWOF-5 112

20%
0%
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S’ha escollit el model VESTAS de 8MW com el més òptim a utilitzar al present projecte
bàsic, d’acord també amb la seva tecnologia especialitzada en parcs eòlics marins.
L’aerogenerador escollit presenta les següents característiques:
Taula 2.

Característiques aerogeneradors V164-8.0 MW

Infomació general
Nom comercial
Fabricant
Any de comercialització
Capacitat nominal
Rang d’operació

Rotor
Diàmetre
Àrea de batuda
Densitat de potència
Tipus de generador elèctric

V164-8.0 MW
MHI Vestas Offshore Wind
2015
8 MW
4 – 25 m/s

Voltatge de sortida
Freqüència

164 m
21.124 m2
2,64 m2/kW
Medium-speed
generator
MV
50 Hz

Pales
Llargada
Nombre
Pes

80 m
3
35 t

Gòndola
Alçada
Llargada
Amplada
Pes

8m
20 m
8m
390 t

permanent

magnet
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3. Plataformes de suport d’aerogeneradors
Existeix un gran número de tipus de cimentacions per a aerogeneradors eòlics marins,
però tots ells es poden classificar en 5 grans grups segons el tipus estructural de la
cimentació:






Cimentació de gravetat
Cimentació monopilot
Cimentació per trípode, jacket o gelosia
Cimentació per succió
Cimentació flotant

Tanmateix, la major part d’aquest tipus de fonamentacions per a aerogeneradors
eòlics estan pensats per a zones properes a la costa, per a profunditats no superiors a
50 metres i per aquest motiu, l’estudi d’alternatives de plataformes de suport per a
aerogeneradors del present treball es restringirà únicament a les plataformes flotants,
ja que les zones de protecció tant marines com d’aus limiten l’emplaçament d’aquest
parc en les zones més properes a la costa.
Cal tenir present, que en el camp de l’enginyeria de l’energia, hi ha una gran quantitat
d’experiència en estructures marítimes a grans profunditats, però la major part del
offshore està centrat en el gas i el petroli i el cas de l’energia eòlica té característiques
tan particulars en tant que l’estructura ha de suportar un aerogenerador de 8 MW.
Figura 4.

V164-8.0 MW

Font: Vestas.
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3.1.

Anàlisi comparatiu de les plataformes per a aerogeneradors

Per tal de realitzar l’estudi d’alternatives per a la plataforma flotant del present projecte,
es consideren 3 tipus de tecnologia com a possible solució:




Semisubmergible
Tension Leg Platform (TLP)
SPAR

En base a això, es selecciona un model senzill de plataforma per tenir una base sobre
la qual realitzar el balanç entre les tres possibles solucions.
3.1.1. Semisubmergible
Aquestes estructures basen la seva flotació i estabilitat en la disposició de 3 o més
columnes de poca longitud que s’omplen parcialment d’aigua i material sòlid, de forma
que es controla la línia de flotació de cada columna bombejant aigua entre elles,
garantint la seva estabilitat controlant per separat la flotació en els diferents punts de
recolzament.
Figura 5.

Exemple estructura flotant semisubmergible a Portugal

Font: Revista Eòlica i del vehículo eléctrico.

Portugal té en funcionament una estructura semisubmergible de model WindFloat,
ubicada a 5km de la costa i té en projecte l’ampliació a 5 turbines més amb el mateix
tipus d’estructura.
3.1.2.

TLP (Tension Leg Platform)

La tipologia TLP (Tension Leg Platform) és un híbrid entre les estructures flotants i les
fixades al fons directament. Es basen en mantenir submergit un volum que genera una
flotació major que el seu pes i contrarestar aquest excés de flotació mitjançant vàries
línies de cables verticals que es fixen al fons marí. Amb aquesta configuració es
garanteix la flotació en qualsevol cas però s’hipoteca l’estabilitat al funcionament òptim
dels cables de fixació, que d’altra banda també presenten sistemes actius de control
sobre la tensió en aquests.
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Figura 6.

Exemple estructura TLP

Font: PetaStar offshore wind turbine.

3.1.3. SPAR
La tipologia SPAR està caracteritzada per una petita àrea sobre el pla de la superfície
de l’aigua, basant la seva flotació en un element esvelt submergit. Garanteix
l’estabilitat mitjançant un efecte pèndul, concentrant una gran quantitat de massa en la
zona inferior de forma que el Centre de Gravetat de l’estructura es situï el més profund
possible i maximitzar el parell de forces estabilitzadores que es generen entre la
flotació i el pes propi.
D’aquesta forma, el sistema contraresta les accions horitzontals i els moments
generats per les accions externes a través d’una certa inclinació “α” que mobilitza un
moment generat per les forces de flotació “F” i el pes total “WTOT‘ amb un braç “MC”.
El disseny de l’estructura es realitza de forma que es maximitzi la distància “MC”,
mantenint el Centre de Flotació el més superficial possible i el Centre de Gravetat el
més profund possible.
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Figura 7.

Exemple estructura Spar

Font: Technology review.

Per tal d’aconseguir una òptima elecció del tipus de plataforma flotant a emplear en el
present projecte, s’ha elaborat una llista de 7 criteris, a través dels quals es decidirà
mitjançant un anàlisi multicriteri, quina d’elles s’escollirà.
1. Profunditat: Com a balanç general, cal destacar que la plataforma
semisubmergible i la TLP poden operar en un rang de profunditats més ampli
que la SPAR.
Taula 3.

Comparació en funció de la profunditat

Profunditat (m) Semisubmergible
TLP
SPAR
Mínima
200
200
590
Màxima
3.000
1.500
2.400
Tot i així, com que el present parc eòlic es troba a una profunditat de 750
metres, totes entren dins el rang de possibilitats i per tant, són igual de vàlides.
2. Característiques de moviment: Per al seu correcte funcionament, la unitat ha
d’exhibir característiques de tolerància al seu moviment. En la següent taula es
mostra una comparació dels diferents moviments:
Taula 4.

Comparació en funció del moviment

Moviment
Heave
Surge&Sway
Pitch&Roll

Semisubmergible
▲
▼
▬

TLP
▼
▲
▲

SPAR
▼
▲
▼

La SPAR i la TLP mostren menys exposició a la estirada (heave) i per tant els
dóna major flexibilitat per escollir els tubs de pujada i possiblement menys
temps d’inactivitat. Per altra banda la SPAR i la TLP tenen un major moviment
d’onatge i de balanceig, degut a les Vortex Induced Vibrations & Motions (VIV i
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VIM), la qual cosa comporta un major impacte a la fatiga del sistema
d’ancoratge.
Figura 8.

Tipus de moviment en estructures marines

3. Costos de Fabricació: La semi submergible té la millor eficiència de l’acer,
seguit de l’SPAR i la TLP. Menys ús d’acer implica costos més baixos de
fabricació, i per tant la semi submergible té el menor cost de fabricació.
4. Costos d’instal·lació i amarratge: El sistema d'amarratge SPAR costarà més
que el semi, particularment en àrees d'alta mar i forts corrents. TLP no tenen
sistema d'amarratge convencional, però els tendons proporcionen restricció
lateral. Els tendons són la profunditat de l'aigua molt sensible i es tornen més
cars en aigües més profundes que sistema d'amarratge convencional. També
és més car d'instal·lar tendons en totes les profunditats.
5. Costos d’operació i manteniment: Pels semi submergibles, que tenen una
major tolerància a condicions dures, és probable que les restriccions de temps i
el temps d'inactivitat es poden minimitzar i els remolcadors estàndard poden fer
front ràpidament, amb la qual cosa s’obtenen baixos costos de mobilització. Per
altra banda, les TLP, que són més sensibles a les condicions de meteorologia
oceànica i poden requerir una barcassa a mida, el cost és probable que sigui
més gran.
Per al tipus SPAR, l'estructura completa no podrà ser remolcada a port, però a
un àrea d'aigües profundes protegida. Atès que es requeriran barques de
posicionament dinàmic de totes maneres, l’SPAR pot seguir el mateix
procediment de reparació d'estructures fixes convencionals. No obstant això,
donada la capacitat de les boies SPAR per ser remolcat en una posició vertical
en condicions climàtiques difícils, pot haver-hi un benefici de costos en
desenganxant i transportar el recipient per reduir la quantitat de dies de temps i
per tant el nombre de dies en que el vaixell ha de ser llogat, així com el temps
d'inactivitat associat.
6. Desenvolupament de la tecnologia: Malgrat els terminis de desenvolupament
ambiciosos previstos, la tendència observada és força plausible. Les boies
SPAR, seguit de les semisubmergibles, són les tecnologies més avançades,
havent aconseguit suportar els primers models a tamany real d’entre 1 i 5MW
abans que la resta de tecnologies. També s'espera que la boia Spar i la
semisubmergible adquireixin abans el concepte de comercialització i per tant el
seu preu sigui molt inferior a priori que la TLP. Tot i l'aparició d'una sèrie de
conceptes de TLP, la manca d'una demostració a gran escala vol dir que la
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tecnologia està a uns pocs anys enrere que les altres dues. El risc addicional
associat amb les tecnologies més incipients pot resultar una barrera per al TLP
quan busquen inversió per a demostracions a escala real; encara que això no
vol dir que els conceptes individuals poden trencar aquesta tendència amb el
suport adequat.
Figura 9.

Estat de l’art de les estructures flotants eòliques

Essent l’estatus TRL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Concepte inicial
Comprovació teòrica
Modelització numèrica
Test a escala
Construcció per aerogeneradors 1-5MW
Construcció per aerogeneradors >5MW
Més d’un any en operació
Comercialització

Font: Carbon Trust.

7. Fondeig integral: Finalment, un factor que es considera molt important, és la
possibilitat de realitzar un fondeig integral en el qual diverses plataformes
comparteixin punt d'ancoratge i d'aquesta manera reduir el nombre d'àncores /
pilons i de maniobres d'instal·lació dels mateixos. En aquest cas el sistema TLP
és el que surt més mal parat ja que només admet tensions verticals en les
línies.
Figura 10. Exemple de fondeig integral
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3.2.

Anàlisi multicriteri

En les següents taules es mostra una evaluació numèrica del 0 al 3 dels 11 criteris
d’elecció analitzats a priori (sent 0 la mínima valoració i 3 la màxima). Tot seguit, se li
assigna un factor d’importància que varia entre 1 i 5 que es multiplicarà per la valoració
de cada tipus de plataforma flotant.
Taula 5.

Anàlisi multicriteri

Criteris
1. Profunditat
2. Característiques moviment
3. Fabricació
4. Instal·lació i amarratge
5. Operació i manteniment
6. Tecnologia
7. Fondeig integral
Total

SEMI
2
1
3
2
3
2
2
2,14

TLP
2
3
1
2
1
1
0
1,43

SPAR
2
2
2
1
2
3
2
2,00

Factor
1
4
3
2
3
5
3

Tenint en compte els diferents criteris analitzats anteriorment, el resultat mostra com
les tipologies Semi-submergible i la Spar mostren la màxima valoració, amb poca
diferència entre elles.
Taula 6.

Anàlisi multicriteri

Criteris
1. Profunditat
2. Característiques moviment
3. Fabricació
4. Instal·lació i amarratge
5. Operació i manteniment
6. Tecnologia
7. Fondeig integral
Total

SEMI
2
4
9
4
9
10
6
6,29

TLP
2
12
3
4
3
5
0
4,14

SPAR
2
8
6
2
6
15
6
6,43

Finalment, tot i que la puntuació final indica un empat tècnic entre la tecnologia Spar i
la semi-submergible s’opta per una tecnologia SPAR per dues raons:



Millor característiques o flexibilitat de moviment
Tot i tenir uns costos teòrics d’instal·lació, fabricació i amarratge més alts, la
tecnologia està més avançada i per tant, arribaria a un nivell de
comercialització molt abans que la semi-submergible. També al tractar-se d’un
parc i no d’un sol aerogenerador, aquests costos queden més diluïts.
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4. Sistema d’amarratge
En una plataforma offshore, el sistema de fondeig i d’amarratge és de vital
importància, tant tècnica com econòmica, ja que es tracta d’un pes important del
pressupost de la infraestructura. A priori, l’amarratge o sistema de fondeig representa
entre el 5 i el 10% del pressupost.

4.1.

Anàlisi comparatiu dels sistemes de fondeig (“mooring”)

Existeixen diversos tipus de sistema d’amarratge o fondeig però al present projecte
s’analitzen 3 en concret: catenària, taut leg mooring (de cama tensa) i semi taut
mooring.
Diferents estudis i anàlisis dels conceptes de fondeig actuals al mercat, indiquen que
l’amarratge tipus catenària és el més comú, utilitzant cadenes o cadenes més cables
d’amarratge per assegurar estructures de tipus semi-submergibles, spar o híbrides.
Per les estructures semi-submergibles, de vegades s’utilitza també el semi-taut
mooring, mitjançant fibres sintètiques i cables d’amarratge. Per al tipus TLP, els
tendons taut leg mooring són els més utilitzats, formats normalment per fibres
sintètiques o cables d’acer.
Un altre dels aspecte fonamentals del sistema d’amarratge és la llargada i el pes per
unitat de cada cable. Els cables d’amarratge del sistema tipus catenària són molt més
llargs i pesats que els semi taut i els taut moorings.
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Figura 11. Dimensions bàsiques dels sistemes d’amarratge
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Una conseqüència directa de l’augment de la llargada dels cables d’ancoratge és
també l’augment de la petjada ecològica que aquests comporten en el cas de
l’amarratge de tipus catenària, ja que com més llarg més moviment lateral ocasiona i
més s’arrossega pel llit marí. La considerable reducció d’aquests impacte sobre el
medi produït per les Semi Tension Moorings és degut a l’ús de fibres sintètiques de
baix pes, amb la qual cosa, es redueix ostensiblement tant el pes com la llargada dels
cables.
Figura 12. Comparativa de la petjada ecològica dels 3 tipus de mooring
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Per altra banda, tot i que més curts en llargada, els Taut Leg Moorings estan sotmesos
a càrregues verticals més elevades i per tant, el cost per metre és significativament
superior.
Figura 13. Comparativa dels costos
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Font: Carbon Trust.
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En el cas del present projecte, al tractar-se d’una estructura flotant del tipus Spar,
queda totalment descartat l’amarratge del tipus Taut Leg Mooring i finalment s’opta per
un sistema de fondeig de tipus Semi Taut Mooring, amb cables d’acer tensionats amb
un recobriment de fibra sintètica per tal de reduir el màxim el pes del cablejat i per tant
el cost i la petjada ecològica sobre el fons marí.

4.2.

Anàlisi comparatiu dels ancoratges (“anchors”)

Existeixen diversos tipus de sistemes d’ancoratge però al present projecte s’analitzen
4 en concret: àncores d’arrossegament, pilot clavat, pilot de succió i gravetat.
El criteri per escollir un tipus d’ancoratge o un altra requereix un estudi detallat i anàlisi
del terreny. Al no tenir estudis i anàlisi detallats del fons marí del mediterrani i més
concretament, del Golf de Lleó, s’han classificat els diferents tipus d’ancoratges i la
seva utilitat en funció del sí es troben en condicions de sòls tous o sòls durs.
Les àncores d’arrossegament són els tipus d’ancoratge més utilitzats en aquest tipus
d’estructures, degut al seu ús lligat al del fondeig amb catenàries, especialment en sòls
tous. En condicions de sòls durs existeix un empat tècnic entre les àncores
d’arrossegament, les àncores de gravetat i els pilots clavats.
Figura 14. Eficiència respecte el tipus de terreny
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Font: Carbon Trust.

La càrrega sobre el tipus d’àncora per arrossegament és horitzontal, mentre que en
pilots de succió o dirigits poden ser verticals o horitzontals i en el cas de les àncores
de gravetat són gairebé sempre càrregues verticals.
La instal·lació de l’àncora d’arrossegament és relativament simple, així com també els
pilots de succió, on l’impacte sobre el medi és molt menor que en els altres mètodes.
En el cas del pilot dirigit, el soroll produït per la instal·lació en el clavatge pot tenir un
impacte superior sobre el medi ambient. En el cas dels ancoratges de gravetat, al tenir
un volum i pes superiors, pot incrementar àmpliament els costos d’instal·lació.
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Figura 15. Classificació dels costos
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Els costos per unitat d’ancoratge són inferiors en el cas de l’arrossegament, mentre
que els més elevats són els dels pilots dirigits. Per altra banda, el pes del sistema
d’ancoratge per gravetat és de l’ordre de 7 vegades superior al dels sistemes de pilots.
Taula 7.
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Degut a que l’elecció final del tipus d’ancoratge va estretament lligada a la tipologia de
sediments, la geologia i la geomorfologia de la zona, caldrà estudiar-ne les
característiques de la ubicació del present projecte abans de prendre la decisió.
4.2.1. Geomorfologia de la ubicació escollida
La ubicació del present projecte es troba a la Xarxa de Canons Submarins del Golf de
Lleó, al nord-est de la Península Ibèrica i al sud de França. Aquesta xarxa de canons
s’estén des del Cap de Creus fins a la localitat francesa de Tolón.
El marge continental del Golf de Lleó es caracteritza per tenir un plataforma continental
inusualment àmplia, tot i trobar-se a la conca Mediterrània, arribant a longituds de fins
a 72 metres als seus punts més amples. L’extrem de la plataforma es troba incidit per
un entramat de canons submarins que convergeixen a la base del talús continental,
arribant a profunditats de fins a 2.000 metres. A causa de diferències en l'amplitud de
la plataforma al llarg del marge continental, alguns d'aquests canons es troben
relativament a prop de la costa, com és el cas del canó del Cap de Creus.
Figura 16. Batimetria i toponímia del Golf de Lleó

Font: ICM/CSIC.

Aquesta intricada xarxa de canons, formada durant el període Quaternari, juga un
paper molt important en la dinàmica del marge continental, ja que canalitza cap a fons
abissals una gran part del sediment aportat pels rius que aboquen les seves aigües al
golf. La morfologia i l'estructura sedimentària del talús continental són el resultat de les
interaccions entre les aportacions sedimentàries, especialment els del riu Roine, les
oscil·lacions eustàtiques, la re-mobilització de sediments prèviament acumulats i
l'evolució geodinàmica de la conca durant milers d'anys. La prevalença d'aquests
factors, entre d'altres de tipus més esporàdic, va condicionar la formació de la majoria
dels canons del golf, amb l'excepció del canó de Creus i del Petit Rhône, tots dos
d'origen tectònic.
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Figura 17. Mapa Batimètric i toponímic del Mar Català-Balear

Font: ICM.

El parc eòlic marí considerat està situat al petit Canó de Pruvot, entre els canons de
Boucart i Lacaze-Duthiers. Tots els canons del Golf de Lleó tenen unes
característiques similars. Els talussos continentals s'endinsen en les profunditats de
forma molt ràpida, i en pocs centenars de metres aconsegueix profunditats més enllà
dels 700 metres. El present parc eòlic es troba profunditat de 750 metres.
Figura 18. Representació esquemàtica de les diferents estructures geològiques presents
al Sistema de canons occidentals del Golf de Lleó

Font: Indemare.
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4.2.2. Sedimentació de la ubicació escollida
El règim de corrents dominants en el Sistema de canons occidentals del Golf de Lleó
condiciona en gran part els processos sedimentaris que s'observen a la plataforma. La
presència de forts corrents de fons en direcció sud-oest impulsen un transport de llims
que s'acumulen a la zona de la plataforma propera a la costa i a les zones més
allunyades de la mateixa. L'acceleració del corrent a la zona mitjana de la plataforma
dóna com a resultat que dominin els fons detrítics costaners a la cara nord del Cap de
Creus i en una àmplia zona de la cara est i sud.
Les zones més costaneres disposen d'una proporció més elevada de sorres i les
zones intermèdies entre la costa i les grans extensions de detrític costaner presenten
una elevada acumulació de sediments fins. La dominància de llim en tota l'àrea, a
excepció de les àmplies zones detrítiques abans esmentades, es deu en gran part a
l'origen dels sediments. Aquests procedeixen de grans rius com el Roine, el segon
més cabalós de la Mediterrània. En general, hi ha una gran coincidència espacial entre
la direcció del corrent dominant i la seva extensió.
Figura 19. Mapa Sedimentació zona d’estudi

Font: SHOM (Cartodyn)

Tal com es pot comprovar en la figura anterior, la major part de la sedimentació de la
plataforma continental i dels canons del Golf de Lleó prové de la sedimentació dels rius
que avoquen el seu cabal en aquest golf. En la seva majoria el llit marí està format per
llims i en segon terme sorres fines i graves llimoses, en cas de trobar-se entre canons.
Les coordenades de la ubicació del present parc eòlic marí al litoral català (42,5ºN i
3,83ºE) i l’àrea al voltant d’aquest punt està format en la seva majoria per llims i sòls
fins.
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4.2.3. Elecció tipologia d’ancoratge
Degut a la tipologia de sòls de la ubicació escollida i la seva topografia, tan sols els
ancoratges de tipus arrossegament i de tipus pilots succionats són possibles i per tant,
els pilots dirigits i els ancoratges de gravetat queden descartats.
Tot i que els ancoratges de tipus arrossegament ofereixen una oferta amb un cost més
reduït que els pilots succionats a priori, el fet d’oferir aquest últim una instal·lació i un
desmantellament molt més respectuós amb el medi ambient i el fet d’oferir una millor
possibilitat per realitzar un ancoratge integral entre els diferents aerogeneradors del
parc eòlic, cosa que redeix àmpliament els costos unitaris d’ancoratge, s’ha escollit
aquest tipus per realitzar els diferents ancoratges necessaris pel parc.
Figura 20. Ancoratge de tipus pilot a succió (solució escollida)

Font: Marine Simulation.
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5. Disposició en planta dels aerogeneradors
La distribució en planta dels aerogeneradors eòlics és un factor essencial que influeix
en l’eficiència del parc eòlic i els costos de la infraestructura en sí. Tal i com s’ha definit
en l’apartat de plataforma suport per als aerogeneradors, una disposició integral de
l’ancoratge, permet la reducció d’aquesta però redueix el rendiment de la planta i
viceversa. Per tant, cal arribar a un compromís entre ambdós extrems.

5.1.

Interacció entre aerogeneradors

Cada aerogenerador minimitza la velocitat del vent al seu darrere per obtenir l'energia,
deixant una estela. Com a norma general, la separació entre aerogeneradors és de 5 a
9 diàmetres del rotor en la direcció dels vents dominants, i de 3 a 5 diàmetres en la
direcció perpendicular. A més, els generadors es disposen a portell. Amb aquestes
consideracions, la pèrdua típica d'energia és del 5%.
Figura 21. Interacció entre aerogeneradors en un parc eòlic marí.

A terra els principals problemes són el cost del sòl i la orografia, que poden induir a
sacrificar eficiència per augmentar la potència en tenir un espai limitat per instal·lar els
aerogeneradors. En canvi, al mar aquests problemes no existeixen més enllà de
lleugers augments de costos. Si es considera oportú, es substituirà la direcció del vent
dominant per la direcció que tingui el vent a les hores de demanda punta, però aquest
aspecte s'estudiarà més endavant.
Es consideren 3 tipus de disposicions per avaluar-ne els costos i el rendiment: 4 files
d’aerogeneradors, 3 files o 2.
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5.2.

Anàlisi comparatiu de disposicions

Figura 22. Esquema disposició1 (3 files)

Figura 23. Esquema disposició 2 (4 files)

Direcció vent dominant

Direcció vent dominant

Figura 24. Esquema disposició 3 (2 files)

Direcció vent dominant

Pàgina 27 de 42

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

Per tal de comparar, les tres disposicions, cal analitzar dos factors: la distància entre
aerogeneradors i la quantitat d’ancoratges en funció del nombre d’aerogeneradors. Pel
que fa al primer factor, cal tenir en compte que les pales de l’aerogenerador escollit
mesuren 80 metres (aerogenerador de 8MW de potència) i el diàmetre total de gir de
l’aerogenerador és de 164 metres.
Taula 8.
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Figura 25. Nº ancoratges en funció de les disposicions considerades
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Es fa evident, que la disposició òptima dels aerogeneradors per estalviar ancoratges
és la disposició 2, en 4 files, però en aquest cas la distància entre aerogeneradors és
massa reduïda i pot ocasionar pèrdues de rendiment molt importants.
Finalment s’opta per una disposició de tipus 3, ja que els costos estalviats pel nombre
d’ancoratges són elevats i a la vegada es manté una distància òptima entre
aerogeneradors per assegurar-ne el rendiment.
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Taula 9.

Disposició final
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6. Sistema de connexió i evacuació elèctrica
Els parcs eòlics marins consisteixen en conjunts d’aerogeneradors units entre si.
L'energia produïda pel parc es recull dins d’aquest conjunt de turbines i es transporta a
la costa a un punt de connexió a la xarxa, on l'electricitat és lliurada a la xarxa pública
integral. En la següent figura es pot veure una esquema del seu funcionament.
Figura 26. Esquema del sistema de connexió i evacuació d’un parc èolic
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Un parc eòlic marí implica nombroses connexions dels cables, la majoria d'ells per a la
recollida d'energia. Aquestes connexions tenen impacte en la producció anual, el
funcionament, la fiabilitat i la instal·lació del parc eòlic. El concepte dels parcs eòlics
marins és relativament nou, molts dels seus aspectes estan encara per ser optimitzats
per tal de garantir l’èxit en el futur. La construcció es realitza principalment amb el
coneixement i l'experiència de la indústria de petroli en alta mar, però la connexió
d'una enorme quantitat de turbines individuals és una tasca que no s’ha realitzat en
operacions offshore recents i per tant el coneixement actual és força menor.
El sistema de connexió i evacuació del parc eòlic està format per 4 parts principals






Cablejat intern: És aquell cablejat que uneix els aerogeneradors amb la
subestació o punt de col·lector del parc. Seran línies de 8 MW de potència.
Línia d’evacuació: Generalment, línia de alta tensió que uneix el punt col·lector
de la xarxa d’aerogeneradors amb el punt de connexió a la xarxa elèctrica
pública a terra. La seva capacitat vindrà donada segons la capacitat final del
parc i en determinarà el nombre de cables.
Punt de connexió a terra: És el punt d’es on parteix la línia d’evacuació a terra.
Normalment és una subestació, en la que s’ubiquen els transformadors.
Punt de connexió a la xarxa: Punt on arriba la línia d’evacuació del parc.
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6.1.

Disposició cablejat intern

Al present parc eòlic, a partir de la suposició d’utilitzar els aerogeneradors de 8MW de
potència nominal amb 164 m de diàmetre de rotor i tal com s’han disposat aquests
elements en planta en el parc. La disposició en planta és en 2 files d’aerogeneradors
(a l’exemple es fa amb 10 aerogeneradors). Cada fila es connecta a l’alimentador
radial, que serà connectat a la subestació transformadora de mitja tensió a alta tensió.
En la següent figura es pot observar de manera esquemàtica amb 10 aerogeneradors:
Figura 27. Esquema de la disposició del cablejat intern
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6.2.

Anàlisi comparatiu dels sistemes de connexió a terra

L’energia produïda en un parc d’energia eòlica marí ha de ser transportada cap a un
punt de connexió elèctrica existent de la xarxa pública elèctrica a terra. La única
possibilitat de fer-ho és a través de cablejat. Donades les llargues distàncies entre els
parcs eòlics i la costa, la connexió per sobre el nivell del mar es descarta degut a l’alt
nombre d’estructures necessàries i l’elevat cost econòmic i ambiental que això
suposaria. La manera més comú de fer-ho és a través de cablejat subterrani.
Figura 28. Connexió a terra
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Connexió a
terra

Aquesta connexió a terra es pot realitzar de tres maneres, que s’analitzaran a
continuació, que fan servir dos tipologies de corrent: AC (corrent altern) o DC (corrent
continu).
6.2.1. Connexió AC al voltatge del parc
Una de les connexions a terra més utilitzades en aquest tipus d’infraestructura són
amb corrent altern i voltatge del parc. Habitualment les connexions de la xarxa interna
del parc es fan amb un voltatge mitjà (1kV<MV<50kV), habitualment 22kV o 34kV.
Aquest tipus de connexió s’utilitza per evitar el fet de construir un transformador
offshore, que eleva el cost final de la estructura.
La xarxa pública integral d’electricitat treballa a un voltatge elevat (HV>50kV) i per tant,
caldria construir un transformador a terra per després connectar-lo a la xarxa, però el
cost d’aquesta seria considerablement més reduït que al mig del mar.
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Figura 29. Esquema de connexió en AC a al voltatge del parc
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La principal avantatge d’aquest sistema és que no és necessària cap tipus d’estació
transformadora offshore. El principal inconvenient és la capacitat de transport dels
cables, que a intensitats mitjanes com 34kV, té una capacitat màxima de 50MW, fent
necessària la utilització de múltiples cables, i per tant, augmentant així el cost final de
la evacuació elèctrica.
Un altre inconvenient són les pèrdues elèctriques, que incrementen amb la distància,
que a partir dels 10 a 15 km es veu afectada per la resistència d’Ohm del cablejat.
6.2.2. Connexió AC amb transformador offshore
Per tal de reduir les pèrdues d’energia en transport, la manera més comú de fer-ho és
elevant el voltatge, ja que les pèrdues d’Ohm depenen de la intensitat de corrent al
quadrat.





: Pèrdues d’Ohm [W/m]
: Resistència [Ὠ/m]
I: Intensitat [A]

Per elevar la corrent cal un transformador. Amb aquest es redueixen ostensiblement
les pèrdues de transmissió però es fa necessari una estació offshore amb un cost molt
elevat.
Figura 30. Esquema de connexió en AC amb transformador offshore
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En aquest cas, la llargada de la transmissió ja no queda lligada a la resistència d’Ohm
sinó a la capacitat d’aïllament dels cables. Les transmissions a alta voltatge (AC) es
limiten a distàncies de 100 km.
Taula 10.

Exemple de parc eòlic amb transformador offshore
Nom del parc

Horns Rev

Població

Dinamarca

Distància a la costa

14-20 km

Capacitat

160 MW

Connexió a terra

AC, 150kV

Xarxa aerogeneradors

AC, 34kV

Estació transformadora

1

Figura 31. Estació transformadora a Horns Rev

6.2.3. Connexió DC a alt voltatge (HVDC)
Per cobrir distàncies superiors a 100 km, s’ha de convertir la transmissió de corrent
altern a corrent continu. I per després connectar amb la xarxa elèctrica de terra tornar
a transformar a corrent altern.
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Figura 32. Esquema de connexió en DC a alt voltatge

Transformador
AC/DC

Transformador
DC/AC

Parc eòlic
AC

Xarxa de
terra AC

L’avantatge principal d’aquest sistema d’evacuació elèctrica, és que es poden cobrir
distàncies molt grans sense grans pèrdues d’energia. El principal inconvenient és la
necessitat de construir o habilitar 2 transformadors, un offshore amb la seva
corresponent estació i un a terra.
Taula 11.

6.3.

Exemple de parc eòlic de HVDC
Nom del parc

Pacific Interie DC link

Població

California

Distància a la costa

1.300 km

Capacitat

3100 MW

Connexió a terra

DC

Xarxa aerogeneradors

-

Estació transformadora

2

Solució escollida

Per tal de poder escollir la manera més òptima d’evacuar l’energia elèctrica del present
parc eòlic al Mediterrani, cal fer un anàlisi previ de la ubicació del parc junt amb la
ubicació de la xarxa elèctrica estatal i la distància respecte els diferents nodes
d’aquesta.
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Figura 33. Xarxa elèctrica espanyola a l’Alt Empordà

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, govern espanyol.

A la xarxa espanyola de transport elèctric existeixen 3 tipus de tensions:




132 kV (xarxa de distribució)
220 kV (xarxa de transport)
400 kV (xarxa de transport)

Degut a que la instal·lació de cablejat en fons marí és més car que el terrestre, sumat
amés l’increment de costos en manteniment, l’objectiu principal és portar a terra la
evacuació el més aviat possible.
El node de la xarxa elèctrica més proper a terra des de les coordenades del present
parc eòlic és Llançà. Llança forma part de la xarxa de transport a 132 kV, i des
d’aquest punt podria enllaçar amb les subestacions de transport de Santa Llogaia i
Juià. Per tal de no haver d’instal·lar una subestació transformadora a Llançà, la millor
forma d’estalviar costos en transport elèctric seria transportar l’energia amb cablejat de
132 kV des del parc.
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Figura 34. Pèrdues d’energia en funció de la distància a la costa del parc

Font: Universidad Politécnica de Madrid.

Una altra forma de transportar aquesta energia seria a través de cablejat a MV (34 kV).
No obstant, en l’anterior gràfica s’observa una comparativa de les pèrdues en capacitat
per cablejats de 50 MW, 100 MW i 250 MW a mitjà i alt voltatge.
En el present cas, la distància entre el parc i Llançà és de 58,30 km i en un parc eòlic
mitjà de 100 MW, les pèrdues d’energia en alt voltatge serien de 0,5 MW mentre que
en voltatge mitjà serien de més de 3,5 MW, gairebé 3 MW de diferència.
Figura 35. Resum dels tres tipus de connexió

En l’anterior gràfica es poden observar les distàncies òptimes per cada tipus
d’evacuació elèctrica, que en aquest cas, al ser 58,30 km, és indubtable que millor
opció és una connexió de corrent altern a alt voltatge (132 kV) amb una subestació
transformadora offshore.
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6.4.

Tipus de cable a utilitzar

El cable que s’utilitza tant per la xarxa de col·lecció del propi parc, com per l’evacuació
de l’energia fins el punt de connexió amb terra s’anomena XLPE. En la següent figura
es pot obsevar la tipologia típica per a un XLPE de mig voltatge submarí. També inclou
fibra òptima per transmetre dades, com podrien ser de monitoreig o control dels
aerogeneradors i el seu equipament elèctric.
Els cables XLPE són utilitzats habitualment per transmissions de mig i alt voltatge en
estructures offshore i a terra. En la següent figura es poden observar els seus
components principals.
Figura 36. Secció d’un cable XLPE tipus

Per al present projecte s’ha escollit una evacuació de l’energia elèctrica mitjançant un
cablejat de tres nuclis conductors tipus XLPE amb protecció de PVC. Per al cablejat
intern farà falta 1 cable amb conductors amb seccions de 120 mm 2 i per al transport
des de l’estació fins a Llançà amb 2 cables amb tres nuclis de seccions de 300 mm2
d’alumini pel conductor.
Per a l’estesa i soterrament del cable es farà servir el mètode trenching mitjançant el
Capjet de l’empresa noruega NEXANS SA, principal subministradora de cablejat
submarí per a parcs eòlics offshore a Europa (35% del mercat).
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7. Descripció de la solució escollida
Al present Annex d’Anàlisi d’alternatives, s’han decidit 5 elements fonamentals de la
infraestructura del present Parc Eòlic al litoral català més 1 element, que és el tipus
d’aerogenerador a utilitzar, que queda en stand by en funció de anàlisi econòmic i
producció d’energia que tingui el parc.
Aerogenerador
8 MW Vestas V164-8.0 MW

Capacitat
Diàmetre de rotació
Velocitat de rotació
Pes de les pales
Pes gòndola
Pes torre

8 MW
164 m
4,8-12,1 rpm
105 t
390 t
200 t

Tal com s’ha comentat anteriorment, el tipus i el nombre d’aerogeneradors a emplear
dins el Parc Eòlic, queda en funció de l’anàlisi econòmic de rendibilitat i viabilitat del
parc. S’han triat dos models a partir del qual es farà l’anàlisi econòmic, en funció de la
producció d’energia i el cost d’implementació.
Plataforma suport
Spar

Profunditat
Moviment favorable
Moviment desfavorable

590-2.400 m
Estirada
Balanceig i onatge
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Cost fabricació
Cost instal·lació
Desenvolupament de la tecnologia
Fondeig integral

Mig
Alt
Fase comercial (alt)
Sí

S’ha escollit una plataforma de suport tipus Spar. Les avantatges principals que ofereix
aquest tipus d’estructura és la capacitat de fondeig integral, una capacitat de moviment
en estirada favorable i el fet d’estar en una fase comercial avançada respecte la resta
d’alternatives.
Amarratge
STM (Semi Taut Leg Mooring)

Pes
Llargada
Petjada ecològica
Cost

130 kg/m
Moderada
Moderada
600 €/m

El tipus de “mooring” escollit és de tipus Semi Taut Leg Mooring. Aquest tipus de
cablejat està format per tendons d’acer enroscats i amb un recobriment de prolipropilè
per reduir el pes d’aquest i en conseqüència reduir llargada i per tant reduir costos. La
capacitat d’aïllament al mar també permetrà allargar la vida útil d’aquests elements.
El tipus d’àncora utilitzada està lligada estretament a les característiques del sòl que
es troba sota l’emplaçament escollit anteriorment. En aquest cas és sòl tou i això lligat
al fet de tenir una petjada ecològica molt reduïda respecte els competidors, s’ha
escollit un ancoratge de pilots a succió.
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Ancoratge
Pilot a succió

Tipus de sòl
Pes
Càrrega
Cost
Petjada ecològica

Sòl tou
68 tones/unitat
Vertical o horitzontal
230.000 €/unitat
Baixa

Disposició en planta
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Sistema d’evacuació elèctrica
AC amb subestació transformadora offshore

Transformador

Parc eòlic
AC

Corrent a la xarxa col·lectora
Corrent evacuació
Punt de connexió a terra
Distància
Cable a utilitzar

Xarxa de
terra AC

HV

34 kV
132 kV
Subestació de Llançà
58,3 km
XLPE

Un dels punts més importants a l’hora de dissenyar un Parc Eòlic, i molts cops és
passa per alt, és el sistema d’evacuació elèctrica. En el present projecte, s’ha optat per
una evacuació en alt voltatge degut a la distància amb el punt de connexió a terra,
amb una subestació marina adjacent al parc de transformació del corrent col·lector del
parc a 34 kV fins al corrent de transport 132 kV. Aquesta evacuació enllaçarà amb la
subestació de Llançà.
Figura 37. Esquema en 3D aerogenerador del present parc
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1. Introducció
1.1.

Planejament

El disseny de qualsevol obra marítima, així com el seu procés constructiu, requereix la
correcta caracterització de les accions hidrodinàmiques actuants, sovint expressades
en termes d'alçada d'ona, període i direcció.
De forma general, la caracterització de l'onatge s’entén com una descripció a llarg
terme, en el qual s'inclou per una banda el règim mitjà de l'onatge i el règim extremal o
bé, una descripció a curt terme entesa també com a estudi de l'onatge irregular. En la
descripció de l'onatge a curt terme, s'assumeix que el procés és estacionari, aleatori i
gaussià mentre que la descripció a llarg terme reflecteix les característiques
climatològiques existents.

1.2.

Definicions

Segons que s'exposa a les “RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS” en el
seu volum ROM 0,3-91 Accions climàtiques per al projecte (I): Onatge, amb l'annex
Clima Marítim al Litoral Espanyol, es defineixen els següents conceptes fonamentals
d'aplicació per a aquest projecte:
AIGÜES PROFUNDES: Es considera que l'onatge està en aigües profundes quan la
profunditat relativa, o quocient entre la profunditat de l'aigua i la longitud d'ona
corresponent a algun període representatiu de l'onatge (període mitjà o el període de
bec) i obtinguda sobre la base del model d'ona d'Airy, és major a 0.5.
Alçada d'ona significant ESPECTRAL: Paràmetre espectral de l'onatge considerat com
estructural o d'escala. Es defineix com quatre vegades l'arrel quadrada del moment
d'ordre zero de l'espectre o àrea tancada per la funció de densitat espectral. A l'efecte
d'aquest annex, els valors de l'altura significant estadística i espectral corresponents a
un mateix registre d'onatge poden considerar-se pràcticament coincidents.
CLIMA MARÍTIM: Caracterització de l'onatge en períodes llargs de temps o descripció
estadística de la variació en el domini del temps dels Estats del Mar en un
emplaçament donat. Es pot considerar definit a partir de l'estadística unidimensional i
bidimensional dels paràmetres geomètric-estadístics i espectrals representatius del
Estat de la mar a la zona considerada.
CONDICIÓ DE TEMPORAL: Estat de la mar que supera un determinat valor llindar
d'alçada d'ona significant. Aquesta alçada d'ona llindar és variable per a cada zona en
funció de les característiques climàtiques de la mateixa.
CONDICIONS EXTREMES: Actuació de les més severes condicions mediambientals
per a les quals es projecta una estructura o instal·lació.
CONDICIONS NORMALS D'OPERACIÓ: Estat en què una instal·lació funcionessin
limitacions, no veient-se afectada la seva explotació o operativitat per les condicions
mediambientals.
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CORBA D'ESTATS DEL MAR: Corba que caracteritza els successius Estats del Mar
mitjançant una funció continua que representa l'evolució d'un determinat paràmetre
estadístic representatiu de l'Estat de la mar, en particular l'altura d'ona significant, al
llarg del temps en un punt determinat.
ESTAT DEL MAR: Situació temporal / espacial en la qual pot suposar el fenomen de
l'onatge real com estable energètica i estadísticament. Representa, per tant,
cadascuna de les situacions en què es pot separar la contínua evolució de l'onatge. En
cadascuna d'elles l'onatge real pot ser tractat com un procés estacionari en el temps,
homogeni en l'espai, i ergòdic (mostres temporals / espacials diferents d'extensió finita
suficient, són estadísticament iguals).
Sota aquestes condicions, es pot admetre la descripció de l'onatge durant períodes
curts de temps a partir d'un únic registre temporal.
LONGITUD D'ONA: Distància horitzontal entre dues crestes consecutives d'una ona
monocromàtica o regular.
ONATGE: Alteracions produïdes en la superfície del mar per l'actuació continuada del
vent sobre una superfície o àrea marítima (fetch) durant un cert període de temps;
sempre que aquest fenomen doni com a resultat una gamma d'ones aleatòries, de
forma més o menys irregular i amb diverses direccions de propagació, amb períodes
entre 1 i 30 segons.
ONATGE TIPUS SEA O MAR DE VENT: Onatge que es forma i desenvolupa en una
superfície líquida sota l'acció directa i contínua del vent, generant-se ones elementals
d'altura, període, fase i direcció de propagació aleatòries i independents, la
interferència dóna lloc a un aspecte caòtic de la superfície líquida. L'onatge tipus sea
presenta generalment ones molt peraltades amb períodes i longituds d'ona petits,
encara que en una àmplia gamma de freqüències.
ONATGE TIPUS SWELL O MAR DE FONS: Onatge que abandona l'àrea de generació
i es propaga a través de superfícies marítimes sense estar sotmès a l'acció
significativa del vent, i per tant atenuant progressivament fins la seva completa
extinció. L'onatge tipus Swell presenta onades menys peraltades que l'onatge tipus
Sea, amb períodes i longituds d'ona grans en una gamma estreta de freqüències.
Dóna lloc en general a un aspecte ordenat i regular de la superfície líquida.
Peralt D'UNA ONA: Quocient entre l'alçada d'ona i la longitud d'ona.
PERÍODE DE RETORN: Es defineix com a període de retorn d'un valor determinat de
la variable, l'interval mitjà de temps en el qual el valor és superat una sola vegada; és
a dir, el temps mitjà entre dos excedències consecutives d'aquest valor.
PERÍODE MITJÀ: Paràmetre geomètric-estadístic representatiu de l'onatge, definit, a
partir d'discretitzar un registre d'onatge en ones individuals segons el Mètode de Pas
per Zero, com la mitjana aritmètica dels períodes de totes les ones individuals.
PERÍODE significant: Paràmetre geomètric-estadístic representatiu de l'onatge, definit,
a partir d'discretitzar un registre d'onatge en ones individuals segons el Mètode de pas

Pàgina 6 de 31

Annex 4.1 – Accions de càlcul: Onatge

per Zero, com la mitjana aritmètica dels períodes associats al terç d'onades més altes
del registre.
PROFUNDITATS INTERMÈDIES: Es considera que l'onatge està en profunditats
intermèdies quan la profunditat relativa, o quocient entre la profunditat de l'aigua i la
longitud d'ona corresponent a algun període representatiu de l'onatge (període mitjà o
període de bec) i obtinguda sobre la base del model d'ona d'Airy, és a l'interior del
següent interval: 1/25 ≤ d / L ≤ 1/2
PROFUNDITATS REDUÏDES: Es considera que l'onatge està en profunditats reduïdes
quan la profunditat relativa, o quocient entre la profunditat de l'aigua i la longitud d'ona
corresponent a algun període representatiu de l'onatge (període mitjà o període de
bec) i obtinguda sobre la base del model d'ona d'Airy, és menor de 1/25.
Règim extremal D'ALTURA DE ONA: Funció de distribució dels valors extrems de la
variable alçada d'ona. Relaciona els valors màxims previsibles d'aquesta variable amb
la probabilitat que aquests valors no siguin superats en un any.
RÈGIM MITJÀ ESCALAR D'ALTURA DE ONA: Relació entre els diversos valors de la
variable alçada d'ona amb la probabilitat que aquests valors no siguin superats en l'any
climàtic mig.
Per consultar més definicions tècniques adreçar-se al punt 1.3 de la ROM 0,3-91.

1.3.

Sistema d’unitats

El sistema d'unitats utilitzat en aquestes Recomendaciones correspon al sistema legal
d'unitats de mesura obligatori a Espanya, anomenat Sistema Internacional d'Unitats
(SI); amb l'excepció de la unitat derivada de força en què també s'utilitza la tona (t) a
causa de l’ús d'aquesta unitat a Espanya per al mesurament de càrregues i esforços.
Les unitats bàsiques del Sistema Internacional més comunament utilitzades en el
camp de l'enginyeria civil són les següents:








Longitud: Metro (m).
Massa: Quilogram (kg) o el seu múltiple la tona (t) (1 t = 1000 kg)
Temps: Segon (s).
Temperatura: Grau centígrad (ºC).
Força: Newton (N) o el seu múltiple el kilonewton (kN) (1 kN = 1000 N)
Tensió o pressió: Pascal (Pa) o el seu múltiple el kilopascal (kPa) (1 kPa =
1000 Pa) (1 Pa = 1 N / m2)
Freqüència: Hertz (Hz) (1 Hz = 1 s-1)

La relació de la tona-força amb la unitat derivada de força del Sistema Internacional
(Newton -N-) és la següent: 1 t = 9.8 kN.

1.4.

Fonts d’informació de l’onatge

Ports de l'estat disposa d'Boies de Mesura i de Models d'obtenció de dades distribuïts
en una quadrícula a la costa espanyola.
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Per a la determinació de l'onatge es contacta amb el departament de Bases de Dades
de Ports de l'Estat omplint la "Sol·licitud d'informació al banc de dades
oceanogràfiques de Ports de l'Estat destinada al seu ús en projectes d'investigació".
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2. Dades de “Puertos del Estado”
2.1.

Dades disponibles

Ports de l'Estat disposa d'una àmplia xarxa que proporciona dades d'onatge i vent al
llarg de la costa espanyola.
Figura 1.

Xarxa de boies i punts de mesura disponibles

Aquesta xarxa es divideix en Boies Costaneres, REDCOS (triangles grocs), o Boies
Exteriors, REDEXT (triangles vermells), al mateix temps que en una xarxa de punts de
modelitzat. Aquesta xarxa de punts de modelitzat es divideix en els punts WANNA
(verds) i SIMAR-44 (grocs).
De cara al present projecte, considerant que l'emplaçament definitiu de l'estructura es
troba allunyada de la costa, s'han analitzat els valors de les xarxes REDEXT, Wana i
SIMAR-44.
Figura 2.

Emplaçament final de l’estructura (detall plànol 1.1)
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Als voltants de l'emplaçament definitiu de l'estructura es troben els punts WANNA
2130150 i SIMAR-44 2130150. Els dos punts es troben davant de la costa del Cap de
Creus, en les coordenades 42,50º N, 3,83º E.
El punt WANNA registra dades des de 1996 mentre que el punt SIMAR-44 ja no és
operatiu però ha registrat dades de 1958 a 2001.
D'aquesta manera es va demanar a Ports de l'Estat totes les dades d'onatge registrats
per cada un d'aquests instruments de mesura de cara a analitzar el clima d'onatge i
l'onatge extrem.

2.2.

Models disponibles

Donat al fet que les dades proporcionades per Ports de l'estat ocuparien més de 3000
pàgines, aquests es poden trobar en format digital en el suport informàtic adjunt. A
manera de resum s'adjunten els valors considerats per a la determinació del els valors
de càlcul de l'onatge.
S'han seguit les especificacions determinades per les RECOMANACIONS PER A
OBRES MARÍTIMES en el seu tom ROM 0,3-91 Onatge així com els OFFSHORE
STANDARD DNV-OS-J101 - "DESIGN OF OFFHORE WIND TURBINE
STRUCTURES".

2.3.

Règim mig d’onatge o Clima mitjà

Per a la determinació del règim mitjà d'onatge s'ha considerat l'ATLAS DEL CLIMA
MARÍTIMO AL LITORAL ESPAÑOL present en la ROM 0.3-91 així com els valors
mitjans obtinguts de les dades facilitades per Puertos del Estado.
Figura 3.

Zonificació del litoral espanyol a l’Altles del Clima Marítim

Donat que el nostre emplaçament es troba dins de l’àmbit VIII definit en aquest Atles
del Clima Marítim, s’agafaran els valors corresponents a aquesta zona.
La disposició dels resultats en l'Atles de clima marítim és la següent:
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Capçalera: Característiques i localització de la informació analitzada.
Quadre A:
o Observacions Visuals.
o Roses de Onatge.
Quadre B:
o Observacions Visuals.
o Règims Mitjans Direccionals. Freqüències Sectorials.
Quadre C:
o Registres Instrumentals.
o Règims Mitjans Escalars.
Quadre D:
o Registres Instrumentals.
o Règims extremales Escalars. Relació Alçada / Direcció.
Quadre E:
o Registres Instrumentals.
o Correlacions Altura d'ona / Període per a condicions de temporal.
Quadre F:
o Registres Instrumentals.Estructura
o Espectral Escalar Bàsica per a condicions de temporal.
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Figura 4.

Informació Zona VIII
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Figura 5.

Informació Zona VIII
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2.4.

Règim extremal d’onatge o Clima extremal

Per a la determinació del règim d'onatge s'han considerat les dades facilitades per
Ports de l'Estat, realitzant el corresponent anàlisi estadístic.
Per a això s'ha determinat el màxim anual de l'alçada d'onada de cada sèrie de dades.
Amb aquests valors s'ha aproximat l'onatge mitjançant una funció tipus Gumbel
(asintòtica I), segons proposta de Liu i Bruchard (1999), realitzant un ajust mitjançant
el mètode gràfic. Aquest mètode pretén ajustar les funcions de probabilitat per mínims
quadrats mitjançant l'ús de variables reduïdes.
La probabilitat de no excedència o freqüència de punteig s'ha obtingut a partir de la
mitjana de F (Hs) com:

Sent aquesta l'aproximació més utilitzada en el mètode dels màxims anuals. La
variable reduïda de la funció Gumbel presa ha estat:

De manera que els valors de A i B es poden obtenir com la pendent i el pas per
l'ordenada de la recta resultat.
Figura 6.

Funció de Gumbel

Es defineix el període de retorn d'un succés extrem com el temps mitjà en anys que ha
d'ocórrer entre dos temporals la intensitat que excedeix un determinat valor d'alçada
d'ona.
Ja que el règim extremal proporciona la distribució de probabilitats d'excedència dels
successos extrems ambdós (període de retorn i funció de distribució) es troben
relacionats, sent molt comú representar el règim extremal no sols respecte la variable
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reduïda o la probabilitat de no excedència sinó també pel que fa al període de retorn
del succés.
L'ús més directe del concepte de període de retorn el trobem en haver de triar una
acció de disseny (onatge) al qual ha de ser resistent una determinada estructura
marítima.
Borgman (1963) proposa l'ús del concepte de risc per determinar les accions de càlcul
definit com la probabilitat que almenys un cop hi hagi un temporal més gran durant els
L anys de vida útil del projecte

substituint valors tenim:

Aquest és el criteri escollida en la ROM 0.2 - Recomanacions per a la Consideració
d'Accions en el Projecte d'Obres Marítimes i Portuàries, on definits uns valors de risc
admissible i vida útil de l'obra s'obté l'acció d'onatge de temporal que té associat un
determinat període de retorn.
Així, la vida útil (L) d'una obra marítima queda definida segons la ROM 0.2 com:
L'elecció de la vida útil es realitzarà per a cada projecte ajustant-se al temps en què es
preveu en servei l'estructura.
Per a la seva valoració es tindrà en compte la possibilitat, facilitat i factibilitat
econòmica de les reparacions, la probabilitat i possibilitat de canvis en les
circumstàncies i condicions d'utilització previstes en el projecte com a conseqüència
de variacions en operacions o tràfic portuari, i la viabilitat de reforços i readaptacions a
noves necessitats de servei.
Donat el caràcter de les accions que actuen sobre les obres marítimes, no és realista
l'aplicació estricta dels criteris anteriors a obres amb vides previsibles molt curtes.
S’adoptaran com a mínim per a obres amb caràcter definitiu i sense justificació
específica els valors consignats a la taula 2.2.1.1., en funció del tipus d'obra o
instal·lació i del nivell de seguretat requerit.
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Figura 7.

Vides útils mínimes per a obres o instal·lacions de caràcter definitiu

Quan s'admetin vides útils diferenciades en parts d'una mateixa obra o estructura,
cadascuna d'elles haurà de ser calculada separadament en funció de la valoració
d'accions que li correspongui.
D'altra banda, el risc (E) d'una obra marítima queda definit segons la ROM 0.2 com:
El Risc admissible es fixarà per a cada estructura o element estructural en funció de
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les seves característiques físiques i econòmiques, les repercussions econòmiques
directes i indirectes en cas d'inutilització parcial o total, i l'estimació de pèrdues
humanes en cas de destrucció o trencament, per a cada fase significativa del projecte i
hipòtesis de treball.
Figura 8.

Riscs màxims

Per l'estructura considerada, una torre eòlica offshore, el RISC MÀXIM ADMISSIBLE
s'obté considerant les següents hipòtesis:
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La possibilitat de pèrdues humanes és REDUÏDA, ja que no és esperable que es
produeixin pèrdues humanes en cas de trencament o danys.
La repercussió econòmica en cas d'inutilització de l'obra s'estima en BAIXA, amb un
índex "r" inferior a 5.
D'aquesta manera el RISC DE DESTRUCCIÓ TOTAL (considerat en aquest projecte)
resulta en 0,20.
Amb aquestes dades s'obté per a cada sèrie de dades (REDEXT, Wana i SIMAR-44)
l'alçada màxima d'onada a considerar en el càlcul. A continuació s'adjunten els valors
màxims més representatius de les dades proporcionades per Ports de l'Estat per a
cadascuna de les sèries de dades així com de la determinació de l'onada de disseny
en cada cas (amb el seu període associat).
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CONJUNTO DE DATOS: SIMAR-44

IDENTIFICACION DE ALMACENAMIENTO EN BASE DE DATOS

Nombre de la Base de Datos :
HINDCAST Nombre de la Tabla
:
HINDCAST_MED Código del Nodo
: 2130150
PROCEDENCIA Y OBTENCION DE LOS DATOS
El conjunto de datos SIMAR-44 esta formado por series temporales de parámetros atmosféricos y
oceanográficos procedentes de modelado numérico. Son, por tanto, datos simulados por
ordenador y no
El conjunto SIMAR-44 se ha obtenido a partir de un modelado numérico de alta resolución de
atmósfera, nivel del mar y oleaje que cubre todo el entorno litoral de la península. La simulación de
atmósfera y nivel del mar en todo el dominio de trabajo, así como la simulación de oleaje en la
cuenca mediterránea han sido realizados por Puertos del Estado en el marco de proyecto europeo
HIPOCAS. La simulación de oleaje en el dominio Atlántico ha sido realizada por Puertos de Estado de
modo independiente.
VIENTO: Los datos de viento de este conjunto se han obtenido mediante el modelo atmosférico regional
REMO forzado por datos del reanálisis global NCEP. Dicho reanálisis asimila datos instrumentales y
de satélite. Elmodelo REMO se ha integrado utilizado una malla de 30'x30' (aprox 50Km*50Km) con un
paso de tiempo de 5 min. Los datos de viento facilitados son promedios horarios a 10 m de altura
La malla utilizada para integrar el modelo REMO no permite modelar el efecto de accidentes
ortográficos de extensión inferior a 50Km. Tampoco quedan modelados la influencia en el viento de
procesos convectivos de escala local. No obstante, el modelo reproduce correctamente los vientos
regionales inducidos por la topografía como el Cierzo, Tramontana, Mistral etc. De modo general será
más fiable la reproducción de situaciones con vientos procedentes de mar.
COMPONENTE METEOROLÓGICA DE NIVEL DEL MAR:
Las variaciones de nivel del mar debidas a la acción de la presión y el viento se han simulado mediante
el modelo de circulación HAMSOM. La integración se ha realizado en modo barotrópico sobre una
malla de 15'Lat.x10'Lon. con datos de atmósfera procedentes del REMO
Los datos de residuo solo describen la variación de nivel debida a la acción atmosférica. Par su uso
práctico es necesario sumar la contribución de marea astronómica. Cuando no se conozca con
precisión la onda de marea astronómica y solo se este interesado en cuantificar situaciones de riesgo
será suficiente con sumar a la serie de residuos una estimación de la pleamar viva para cada zona
OLEAJE: Los campos de oleaje se han generado con el modelo espectral de oleaje WAM. Se ha utilizado
una malla de espaciamiento variable con resoluciones de 15'x15' para borde este de la malla y de
7.5'x7.5' (aprox 12.5km*12.5Km) para el resto del dominio. Los datos se han generado con una
cadencia horaria. Se ha realizado descomposición de mar de viento y mar de fondo. Con el fin de
describir situaciones con mares de fondo cruzados se ha considerado la posibilidad de dos
contribuciones de mar de fondo
Para el área mediterránea se ha utilizado una malla de espaciamiento variable con una resolucion
de 15'x15' para borde Este de la malla y de 7.5'x7.5' (aprox. 12.5km*12.5Km) para el resto del dominio.
Para el área atlántica se ha utilizado una malla de espaciamiento variable que cubre todo el Atlántico
Norte con una resolución de 30' para zonas alejadas a la península y de 15' para el entorno de la
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península Ibérica y de Canarias. Para el entorno del Golfo de Cádiz y del archipiélago canario se han
utilizado dos mallas anidadas de 5' de resolución. Para el Mar Cantábrico y Galicia se ha utilizado
una malla anidada de 2.5' de resolución.
El modelo WAM utilizado incluye efectos de refracción y asomeramiento. No obstante dada la
resolución solo se modela el efecto general a gran escala del fondo Por tanto, para uso práctico los
datos de oleaje deben de interpretarse siempre como datos en aguas abiertas a profundidades
indefinidas
COORDENADAS DEL NODO 2130150
Las mallas utilizadas para modelar Oleaje y Nivel del Mar tienen diferentes resoluciones. De modo que,
en general, no siempre coinciden los nodos de una y otra malla. No obstante un mismo codigo de
Base de Datosrepresenta nodos coincidentes o próximos
Coordenadas del nodo para Viento y Oleaje
Lon. =
42,5 N
Lat. =
3,.83 E
DATOS NULOS O NO DISPONIBLES
Los valores 999 o 999.00 representan datos no disponibles
El valor nulo para una coordenada o una columna de datos implica que no existen datos de cierto
parámetro para una cierta posición.
SIGNIFICADO DE LAS ETIQUETAS DE CABECERA

Columna : Etiqueta: Unidad: Parámetro

Col. 1
Col. 2
Col. 3
Col. 4
Col. 5
Col. 6
Col. 7
Col. 8
Col. 9
Col. 10
Col. 11
Col. 12
Col. 13
Col. 14
Col. 15
Col. 16
Col. 17
Col. 18
Col. 19
Col. 20

YY
MM
DD
HH
Niv_Res
Vv_md
Dv_md
Hm0
Tm
Tp
Dmd
Hm0_v
Tm_v
Dmd_v
Hm0_f1
Tm_f1
Dmd_f1
Hm0_f2
Tm_f2
Dmd_f2

(cm)
(m/s)
(°)
(m)
(s)
(s)
(°)
(m)
(s)
(°)
(m)
(s)
(°)
(m)
(s)
(°)

Año
Mes
Dia
Hora GMT
Residuos de Nivel del Mar (Marea Meteorologica)
Velocidad media del Viento
Dir. media de Procedencia del viento (O=N,90=E)
Altura significante Espectral
Periodod medio espectral (Momentos 02)
Periodo de pico
Dir. media de Procedencia de oleaje (0=N,90=E)
Mar de Viento. Altura Significante
Mar de Viento. Periodo Medio
Mar de Viento. Direccion de Procedencia
Mar de Fondo1. Altura Significante
Mar de Fondo1. Periodo Medio
Mar de Fondo1: Direccion de Procedencia
Mar de Fondo2. Altura Significante
Mar de Fondo2. Periodo Medio
Mar de Fondo2: Direccion de Procedencia
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Ajust per al conjunt de dades SIMAR-44 per al punt 2130150:
Màxims anuals

Processament de dades

Any

Hm0 (m)

Tm (s)

i

F(Hs)

Var Red

1959

8,4

9,1

1

0,981

3,97965254

1975

8,4

8,8

2

0,963

3,27702605

1986

7,9

8,9

3

0,944

2,86192868

1982

7,8

8,9

4

0,926

2,56445594

1960

7,5

8,8

5

0,907

2,3313576

2012

7,5

7,6

6

0,889

2,13891103

1967

7,4

8,5

7

0,870

1,97445869

1973

7,2

8,9

8

0,852

1,83044219

1972

7

9,1

9

0,833

1,70198336

1964

6,8

8,4

10

0,815

1,58574867

1987

6,8

7,2

11

0,796

1,47935777

2009

6,8

7,5

12

0,778

1,38105042

2015

6,8

7,4

13

0,759

1,28948719

2008

6,7

8,2

14

0,741

1,20362422

2013

6,7

8,5

15

0,722

1,12263125

1961

6,5

7,9

16

0,704

1,04583612

1983

6,4

8,2

17

0,685

0,97268614

2010

6,4

8

18

0,667

0,90272046

1962

6,2

7,9

19

0,648

0,83554984

1969

6,2

7,8

20

0,630

0,77084168

1980

6,2

7,3

21

0,611

0,70830857

2006

6,2

7,1

22

0,593

0,64769947

2014

6,2

6,9

23

0,574

0,58879286

1974

6,1

8,1

24

0,556

0,53139121

1979

5,8

7,8

25

0,537

0,47531657

1991

5,8

7,9

26

0,519

0,42040688

1958

5,70

7,6

27

0,500

0,36651292

1985

5,6

7,9

28

0,481

0,31349572

1997

5,6

7,9

29

0,463

0,26122423

2007

5,6

7

30

0,444

0,20957328

1984

5,4

7,7

31

0,426

0,15842165

1989

5,4

7,3

32

0,407

0,10765025

1963

5,3

7,6

33

0,389

0,05714024

1970

5,3

7,3

34

0,370

0,0067711

1995

5,3

7,6

35

0,352

-0,04358145

1996

5,1

7,4

36

0,333

-0,09404783

1978

5

8

37

0,315

-0,1447674

2005

5

6,4

38

0,296

-0,19589183

1990

4,9

6,8

39

0,278

-0,24758938

1981

4,8

6,3

40

0,259

-0,30005031

1966

4,7

6

41

0,241

-0,35349417

1971

4,7

7,1

42

0,222

-0,40817968

1988

4,7

7,1

43

0,204

-0,46441855
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2011

4,7

6,2

44

0,185

-0,52259546

1999

4,6

6,8

45

0,167

-0,58319808

1994

4,5

7,3

46

0,148

-0,64686369

1977

4,4

7,4

47

0,130

-0,71445549

1976

4,3

6,9

48

0,111

-0,78719501

1993

4,3

7

49

0,093

-0,86690977

1968

4,2

5,9

50

0,074

-0,9565454

1992

4,1

7,5

51

0,056

-1,06138513

1965

3,9

6,3

52

0,037

-1,19266012

1998

3,9

5,8

53

0,019

-1,38353657

Figura 9.

Funció de Gumbel
10
9
8
7
6
5

y = 0,9955x + 5,2773
R² = 0,9739

4
3
2
1
0
-2

-1

0

1

2

3

4

5

Paràmetres de Gumbel



A = 5,2773
B = 0,9955

Valors de disseny
Funció de distribució considerada: Gumbel

Per tal de trobar el període mig associat a aquesta ona, s’ha realitzat una distribució
dels valors màxims d’ona anuals amb un ajust exponencial com el que segueix:
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Figura 10. Ajust periodes
90
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Tm2 = 23,643e0,1495Hs
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60
Tm2
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40
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20
10
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0
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Hs (m)

Per tant,

Risc màxim acceptable (ROM 02.90)
Vida útil de disseny
Període de retorn associat al risc considerat
Alçada Significant d'ona per al disseny de
l'estructura:
Període associat a l'ona de disseny
considerada:
Probabilitat d'excedència per a aquesta
alçada d'ona:

m
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2.5.

Informe de dades d’onatge de la Boia Exterior al Cap de Begur

Per tal de comparar els resultats obtinguts amb les dades anteriors proporcionades per
Puertos del Estado i explotades pel present projecte, es realitza un extracte a
continuació de l’informe de dades d’onatge de la Boia del Cap de Begur redactada per
Puertos del. Estado en referència a les dades d’alçada màxima d’onatge.
El conjunt de dades de la Xarxa Exterior està format per les mesures procedents de la
Xarxa de Boies d'aigües profundes de Puertos del Estado, també anomenada Xarxa
Exterior. Aquesta xarxa unifica, amplia i actualitza les antigues xarxes de boies RAYO i
EMOD.
Els boies d'aquesta xarxa es caracteritzen per estar fondejades lluny de la línea de
costa a gran profunditat (més de 200 metres de profunditat). Per tant, les mesures
d'onatge d'aquests sensors no estan pertorbades per efectes locals. Per això, cada
boia proporciona observacions representatives de grans zones litorals. Aquesta xarxa
està formada per boies de tipus Wavescan i Seawatch. Totes les boies amb
independència del model produeixen dades amb cadència horària.
No obstant això, els paràmetres d'onatge s'han calculat sobre sèries de desplaçaments
registrades en intervals inferiors a una hora. En concret, per aquesta xarxa, el període
de mesura és d’aproximadament, 30 minuts. De la mateixa manera, els valors de
velocitat mitjana del vent estan calculats sobre períodes de 10 minuts. En tots els
casos la velocitat del vent es mesura a 3 metres sobre la superfície lliure del mar.
Dades de la boia del Cap de Begur
Longitud
3,645 E
Latitud
41,915 N
Profunditat 1200 m

Figura 11. Situació de la boia del Cap de Begur
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2.5.1. Règim mig d’onatge
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2.5.2. Règim extremal d’onatge
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Els resultats de l’informe ens dónen una alçada d’ona gairebé idèntica a l’ajust realitzat
en l’apartat anterior pels punts SIMAR 44, per a un període de retorn de 225 anys. Per
tal de calcular el període pic associat a aquesta alçada d’ona es farà servir la fórmula
proporcionada pel present informe:
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3. Dades del XIOM
La XIOM és la Xarxa d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics de Catalunya.
Mitjançant un conveni de col·laboració amb:





Departament de Territori i Sostenibilitat (llavors Departament de Política
Territorial i Obres Públiques)
Ports de la Generalitat
Universitat Politècnica de Catalunya
Servei Meteorològic de Catalunya

signat l’11 de novembre de 1999 va iniciar el manteniment i gestió de la Xarxa
d’Instruments Oceanogràfics i Meteorològics de Catalunya.

3.1.

Boies disponibles

La xarxa de boies del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya està formada per un conjunt de 9 boies de diferent tipologia que es mostren
en la següent taula:
Lloc
boia direccional
boia direccional
boia direccional
boia escalar
mareògraf
mareògraf
estació
meteorològica
estació
meteorològica
estació
meteorològica

3.2.

Mesura
Cap Tortosa
Port Ginesta
Blanes
Golf de Roses
L’Ampolla
St. Carles de la Ràpita
L’Ampolla
St. Carles de la Ràpita
La Cava

Dades
onatge direccional
onatge direccional
onatge direccional
onatge escalar
nivell del mar
nivell del mar
temperatura, pressió
atmosfèrica i vent
temperatura, pressió
atmosfèrica i vent
temperatura, pressió
atmosfèrica i vent

en temps real
en temps real
en temps real
en temps real
en temps passat
en temps passat
en temps passat
en temps passat
en temps passat

Fora de servei

Actualment, la xarxa de seguiment marí de la Generalitat coneguda per les sigles
XIOM i formada per 5 boies i 4 mareògrafs, ha deixat de funcionar perquè
l’administració catalana no paga el seu manteniment des de fa més d’un any als
tècnics científics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que s’encarreguen
de la seva gestió.
Les boies retirades es troben actualment en perfecte estat de manera que es podrien
tornar a utilitzar si arribessin nous fons d’inversió. La XIOM va començar el seu camí
l’any 1984, així que el tancament suposa la pèrdua de dades ininterrompudes des fa
29 anys en alguns casos.
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Donat aquesta falta de dades, es realitzarà el càlcul del clima d’onatge per al present
projecte, a partir de les dades proporcionades per Puertos del Estado únicament.
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4. Dades considerades pel càlcul
4.1.

Règim mig d’onatge o Clima mitjà

Dades de la ROM 0.3-91 – Zona VIII: Hs =3,0 m ; Ts =8,5 s
Dades mitjana de l’anàlisi WANNA/SIMAR 44: Hs = 1,15 m ; Ts = 3,64 s
Dades mitjana de la Boia exterior del Cap de Begur: Hs = 1,48 m

L’altura d’onada en condicions mitjanes per al càlcul será:



4.2.

Hs = 1,5 m
Tp = 6,1 s

Règim extremal d’onatge o Clima extremal

Es consideraran els valors acceptant un risc E=0.20 segons la ROM 0.2-90
Dades de la ROM 0.3-91 – Zona VIII: Hs = 7.0 m ; Ts = 13.0 s
Dades extremes de l’anàlisi WANA/SIMAR 44: Hs = 8,4 m; Tm = 9,1 s
Dades extremes de l’informe de la Boia exterior del Cap de Begur: Hs = 8,51 m; Tp =
10,31 s
Dades de la xarxa XIOM: -

L’altura d’onada en condicions de règim extremal per al càlcul será:



Hs = 8,4 m
Tp = 10,3 s
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1. Introducció
1.1.

Planejament

El sector de l’energia eòlica i els projectes derivats del mateix sector requereixen d’un
càlcul inicial de clima marítim, especialment del vent. Generalment els càlculs de les
càrregues i els possibles valors màxims, es realitzen des de les empreses que
dissenyen els aerogeneradors.
Cal tenir molts factors en compte alhora d’analitzar les condicions climàtiques del vent
perquè són les velocitats que a posteriori determinaran el càlcul de l’estructura i la
quantitat d’energia que generarà en el nostre cas el parc d’energia eòlica marina al
Golf de Lleó.
Actualment es fan servir programes informàtics de simulació, tal com el programa
BLADED, que generen un model numèric de l’aerogenerador i la situació en la que
aquest s’ubica i calculen després totes les condicions que pateix al llarg de la seva
vida útil.
En el present projecte es calcularà la velocitat de vent mitjançant formulació teòrica
exposada a les RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS, en concret a la
ROM 0.4-95: Accions Climàtiques II: vent.

1.2.

Sistema d’unitats

El sistema d’unitats utilitzat a les Recomendaciones correspon al sistema legal de
mesura obligatori espanyol, anomenat Sistema Internacional d’Unitats (SI).
Les unitats bàsiques i derivades del Sistema Internacional més utilitzades en aquestes
Recomendaciones són les següents:












Longitud: Metro (m).
Superfície: Metro quadrat (m2)
Volum: Metro cúbic (m3)
Massa: Quilogram (kg), gram (g) o el seu múltiple la tona (t) (1 t = 1000 kg)
Temps: Segon (s).
Densitat: kg/m3.
Força: Newton (N) o el seu múltiple el kilonewton (kN) (1 kN = 1000 N)
Tensió o pressió: Pascal (Pa) o el seu múltiple el kilopascal (kPa) (1 kPa =
1000 Pa) (1 Pa = 1 N / m2)
Sobrecàrrega: N/m2 o el seu múltiple kN/m2.
Freqüència: Hertz (Hz) (1 Hz = 1 s-1)
Viscositat cinemàtica: m2/s.

En alguns casos, degut a la tradició que envolta el sector marítim i naval, s’acceptarà
excepcionalment la utilització del nus com a unitat de velocitat. La equivalència entre el
nus i les unitats corresponents del Sistema Internacional és: 1 nus = 0.5147 m/s.
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1.3.

Fonts d’informació

Per tal de calcular les velocitats de projecte i de càlcul d’energia, es disposa de
diferents fonts d’informació dividida en tres marcs, degut a que es disposarà a
construir el present projecte en el mar mediterrani català.


Marc català

En primer lloc, es consideraran les dades que proporciona la Xarxa d’Instruments
Oceanogràfics i Meteoròlics (XIOM), que depenen de la Generalitat de Catalunya, amb
especial atenció a les dades de la Boia situada al Golf de Roses, ja que és la més
propera al parc eòlic. Actualment no es pot accedir a aquesta base de dades.


Marc espanyol

En segon lloc, Puertos del Estado disposa de Boies de Mesura amb anemòmetres que
mesuren la velocitat mitjana del vent en superfície al llarg del dia. Al mateix temps els
models SIMAR i WANNA, definits en l’annex 5-1 de caracterització de l'onatge, també
inclouen la velocitat del vent en superfície.
D'altra banda el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, mitjançant l'Institut per a la
Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) posa a disposició pública l'Atles Eòlic
d'Espanya, desenvolupat per l'empresa Meteosim Truewind mitjançant la utilització de
tecnologia puntera existent en el mercat. Aquest atles és una eina que permet
identificar i realitzar una avaluació inicial del recurs eòlic existent en qualsevol àrea del
territori nacional.
Figura 1.

Mapa eòlic espanyol
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La última via de dades del marc espanyol són els valors de referència presents en la
ROM 0.4-95 Accions climàtiques per al projecte (II): Vent, considerant la velocitat
bàsica del vent acompanyada dels corresponents coeficients de correcció.


Marc europeu

La Unió Europea estableix uns valors de càlcul de velocitat de projecte a partir de les
directius de l’Eurocodi 1, apartat 1.4 (EN 1991-14.2005) a través del qual s’obtindran
dades per al present projecte.
Finalment el programa danès WASP també ha realitzat un anàlisi de les velocitats
mitjanes del vent a nivell Europeu
El programa WASP s'utilitza per a la predicció de climes de vent, recursos i
produccions d’aerogeneradors i parcs eòlics. El programa es basa en dades de vent
recollides en estacions de recollida de dades i considera els efectes del terreny, la
rugositat, i altres paràmetres. Per a més informació consultar la pàgina web del
programa WASP en http://www.wasp.dk/.
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2. Dades del vent de les boies i models marins
2.1.

Xarxa de “Puertos del Estado”

En l'anàlisi realitzat en la caracterització de l'onatge, un dels paràmetres dada dels
quals s'ha calculat el seu valor mitjà era la velocitat del vent.
Remetent a aquests càlculs els valors mitjans del vent són:




Model SIMAR-44/WANNA:
o Velocitat mitjana del vent = 7,53 m / s
o Velocitat màxima del vent = 25,9 m / s (any 2012)
Boia Cap de Creus:
o Velocitat mitjana del vent = 6,32 m / s
o Velocitat màxima del vent = 23,9 m / s (en 2002 i 2012)

Per a la boia del Cap de Creus s'adjunten les roses de vent des de 2009 fins a
l'actualitat:

Figura 2.

Roses de velocitat mitja del vent dels anys 2009 i 2010
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Figura 3.

Roses de velocitat mitja del vent dels anys 2011 i 2012

Figura 4.

Roses de velocitat mitja del vent dels anys 2013 i 2014
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2.2.

Xarxa XIOM

Actualment, la xarxa de seguiment marí de la Generalitat coneguda per les sigles
XIOM i formada per 5 boies i 4 mareògrafs, ha deixat de funcionar perquè
l’administració catalana no paga el seu manteniment des de fa més d’un any als
tècnics científics de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que s’encarreguen
de la seva gestió.
Les boies retirades es troben actualment en perfecte estat de manera que es podrien
tornar a utilitzar si arribessin nous fons d’inversió. La XIOM va començar el seu camí
l’any 1984, així que el tancament suposa la pèrdua de dades ininterrompudes des fa
29 anys en alguns casos.
Donat aquesta falta de dades, es realitzarà el càlcul del clima d’onatge per al present
projecte, a partir de les dades proporcionades per Puertos del Estado únicament.

3. Dades del vent mitjançant el programa WASP
Figura 5.

Recurs eòlic a cota +50m
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Figura 6.

Recurs eòlic a mar obert segons diferents alçades de referència
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4. Dades de l’Atles Eòlic d’Espanya
4.1.

Mapa Eòlic de Catalunya

Es presenta la velocitat mitjana anual a 80 metres d’alçada en el següent mapa.
Figura 7.

Mapa eòlic de Catalunya
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4.2.

Detall del recurs eòlic a l’emplaçament definitiu de l’estructura

A continuació, es detallen els punts de mesura més propers a l’emplaçament final de
l’estructura al Cap de Creus mitjançant l’Atles Eòlic d’Espanya. Com es pot observar,
l’emplaçament escollit queda lleugerament fora del rang de mesura d’aquesta eina
però lo suficientment a prop per tenir dades fiables de velocitat i distribució de potència
de vent (en blau), així com la Rosa de Vent del punt 42,462N 3,729E (en beix).
Figura 8.

Punts de mesura escollits pel present projecte

Emplaçament definitiu de l’estructura
Punt de medició més proper
Rosa de vent més propera

Com s’observa en la següent figura, els vents predominants de la zona escollida es
troben entre el Nord i l’Oest amb una clara predominança
del vent de Nord-Nord-Oest.
1.
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Figura 9.

Rosa de vent registrada

Les dades del vent predominant més proper a l’emplaçament definitiu del present
projecte es mostren a continuació:
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5. Velocitat del vent de projecte segons la ROM 0.4-95
5.1.

Criteris generals

L'acció del vent, tot i tenir el caràcter de càrrega dinàmica freqüencial, pot assimilar en
la major part dels casos una càrrega estàtica horitzontal determinada segons els
criteris que s'exposen en aquest apartat.
Els valors representatius de la Càrrega de Vent s'obtindran a partir de la determinació
de l'Estat de Vent de Projecte en la localització geogràfica considerada, per a
cadascuna de les fases de projecte i hipòtesis de treball.
La velocitat del vent de projecte per a Fase de Construcció i per Fase de Servei en
Condicions Climàtiques Extremes i Excepcionals es determinarà a partir de la Velocitat
Bàsica del vent, en el punt i direcció considerats, corresponent al període de retorn m
associat a la probabilitat de presentació o risc admissible (E) durant el període
assignat en projecte a la fase analitzada (Lf), tenint en compte les condicions
específiques de projecte (rugositat superficial, alçada, topografia local, i tipus
d'estructura).
Els criteris generals per a la consideració de riscos màxims admissibles i vides útils
mínimes per a la valoració de càrregues variables es recullen en la ROM 0,2-90,
apartats 2.2. VIDA ÚTIL (L) i 3.2. CRITERIS DE VALORACIÓ D'ACCIÓ els quals
s'aniran desenvolupant en les diferents Recomanacions referents a estructures
particulars.
5.1.1. Vida útil de projecte (L)
Així, la vida útil (L) d'una obra marítima queda definida segons la ROM 0.2 com:
L'elecció de la vida útil es realitzarà per a cada projecte ajustant-se al temps en què es
preveu en servei l'estructura.
Per a la seva valoració es tindrà en compte la possibilitat, facilitat i eficiència
econòmica de les reparacions, la probabilitat i possibilitat de canvis en les
circumstàncies i condicions d'utilització previstes en el projecte com a conseqüència
de variacions en operacions o tràfic portuari, i la viabilitat de reforços i readaptacions a
noves necessitats de servei.
Donat el caràcter de les accions que actuen sobre les obres marítimes, no és realista
l'aplicació estricta dels criteris anteriors a obres amb vides previsibles molt curtes.
S'adoptaran com a mínim per a obres amb caràcter definitiu i sense justificació
específica els valors consignats a la taula 2.2.1.1., En funció del tipus d'obra o
instal·lació i del nivell de seguretat requerit.
Quan s'admetin vides útils diferenciades en parts d'una mateixa obra o estructura,
cadascuna d'elles haurà de ser calculada separadament en funció de la valoració
d'accions que li correspongui.
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5.1.2. Risc (E)
D'altra banda, el risc (E) d'una obra marítima queda definit segons la ROM 0.2 com:
El Risc admissible es fixarà per a cada estructura o element estructural en funció de
les seves característiques físiques i econòmiques, les repercussions econòmiques
directes i indirectes en cas d'inutilització parcial o total, i l'estimació de pèrdues
humanes en cas de destrucció o trencament, per a cada fase significativa del projecte i
hipòtesis de treball.
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5.2.

Velocitat de vent de projecte en condicions extremes

Per a la situació extrema es calcula la velocitat del vent al que es veuria sotmesa
l'estructura definitiva (considerant també la torre sobre de la fonamentació) per obtenir
un ordre de magnitud d'aquesta en els càlculs.
De la mateixa manera que en la consideració de l'onatge extrem, per a l'estructura
considerada, una torre eòlica offshore, el RISC MÀXIM ADMISSIBLE s'obté
considerant les següents hipòtesis:
La possibilitat de pèrdues humanes és REDUÏDA, ja que no és esperable que es
produeixin pèrdues humanes en cas de trencament o danys.
La repercussió econòmica en cas d'inutilització de l'obra s'estima en BAIXA, amb un
índex "r" inferior a 5.
D'aquesta manera el RISC DE DESTRUCCIÓ TOTAL (considerat en aquest projecte)
resulta en 0,20.
La relació entre risc, vida útil i període de retorn ve donada per l'expressió:

que per a períodes de retorn alt pot aproximar-se a:
i per tant
Segons els criteris definits en l’anàlisi de l’onatge (Annex 4), es considerarà un risc
E=0,20 amb una vida útil de projecte de 50 anys, de manera que el període de retorn
serà de 225 anys.
La influència de les condicions específiques de projecte en la definició de la velocitat
del vent de projecte es durà a terme per mitjà dels factors de velocitat de vent F,
mitjançant la formulació següent:

: Velocitat de vent de projecte en la direcció associada a un període de retorn T,
corresponent a un interval de medició o duració de ràfaga t i a una alçada z.
: Velocitat de vent bàsica en la direcció associada a un període de retorn T.
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En el cas present,

i

: Factor d’Alçada i Rugositat superficial
El valor del factor FA per a l'altura i categoria de rugositat superficial considerada pot
obtenir a l'àbac de la taula 2.1.4.1.2. Les condicions d'aplicació d'aquest factor es
recullen en l'apartat 2.1.4.1.
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En l'àmbit d'aplicació d'aquesta Recomanació s'ha de considerar sempre Categoria I
de rugositat superficial, sense perjudici de les modificacions de categoria que puguin
sorgir quan es prengui en consideració l'adreça d'actuació del vent. Així mateix, en cap
cas es consideraran velocitats corresponents a altures menors a 10m; és a dir, per a
valors de z <10m es prendrà el valor corresponent a z = 10m.
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Quan l'estructura o el flotador tingui una alçada inferior a 30 m podrà no tenir-se en
compte la variació del perfil de velocitats del vent amb l'alçada, prenent com a velocitat
de projecte la corresponent a 10m d'altura. Per a alçades superiors podrà discretizarse
el perfil de velocitats en zones de velocitat uniforme, calculades usant el factor FA
corresponent a l'altura del punt superior de cada part. En cap cas la discretització serà
en parts superiors a 30 metres d'altura. Com a regla general és recomanable prendre
10m.
Per al cas estudiat FA varia entre 1,0 a la base (cap del fust de fonamentació, a 0m
sobre el nivell del mar) i 1,3 en el cap de la torre (100m sobre el nivell del mar).
: Factor Topogràfic
El valor del factor FT per l'altura i heterogeneïtat topogràfica d'escala local per a
estructures Offshore allunyades de la costa pot prendre 1,0.
: Factor de Ràfega Màxima
El valor del factor FR corresponent a intervals de mesurament o durades de ràfega de
3 s, 5 s, 15s i 1 minut, per a diferents altures i categories de rugositat superficial, es pot
obtenir a la taula 2.1.4.3.1. Les condicions d'aplicació d'aquest factor es recullen en
l'apartat 2.1.4.3.

En l'àmbit d'aplicació d'aquesta Recomanació, per a la determinació del factor F R s'ha
de prendre sempre Categoria I de rugositat superficial, sense perjudici de les
modificacions de categoria que poguessin sorgir quan es prengui en consideració
l'adreça d'actuació del vent. En cap cas es consideraran factors de ràfega màxima
corresponents a altures menors a 10 metres; és a dir, per a valors de z <10 m es
prendrà el valor corresponent a z = 10 m.
Per al cas estudiat FR varia entre 1,44 (a 3m sobre el nivell del mar) i 1,34 (a 100m
sobre el nivell del mar, corresponent a la situació del generador de la torre eòlica),
considerant ràfegues de 3s com màxim durant l'explotació de l'estructura.
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Així doncs, la velocitat del vent de projecte es divideix en:


A nivell del mar (cota +00m)



Nivell turbina (cota +100m)
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5.3.

Velocitat de vent de projecte en fase de construcció

En situacions de construcció la ROM 0,2-90 estableix els següents nivells de risc:

D'aquesta manera el Risc màxim admissible (en fase de construcció) resulta en 0,30.
Segons estableix la ROM 0,2-90, mancant dades específiques respecte a la durada de
la Fase de Construcció o de les diferents subfases, es pot adoptar com a valor
característic de les càrregues variables en fase constructiva els corresponents a un
període mitjà de retorn 50 vegades més petit que el admès en projecte per a Fase de
Servei.
D'aquesta manera el període de retorn considerat en fase de construcció serà de 225
anys / 50 = 4.5 anys.
Amb aquests nous valors es procedeix a calcular la velocitat de vent de projecte durant
les fases de construcció.
La influència de les condicions específiques de projecte en la definició de la velocitat
del vent de projecte es durà a terme per mitjà dels factors de velocitat de vent F,
mitjançant la formulació següent:

: Velocitat de vent de projecte en la direcció associada a un període de retorn T,
corresponent a un interval de medició o duració de ràfaga t i a una alçada z.
: Velocitat de vent bàsica en la direcció associada a un període de retorn T.
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En el cas present, degut a que ha canviat el període de retorn de 225 a 4,5 anys,
també canvia
i per tant,
i
: Factor d’Alçada i Rugositat superficial
Per al cas estudiat FA varia entre 1,0 a la base (base del fust de fonamentació, a 0m
sobre el nivell del mar) i 1,2 en el cap de la fust de la fonamentació (50m sobre el nivell
del mar).
: Factor Topogràfic
El valor del factor FT per l'altura i heterogeneïtat topogràfica d'escala local per a
estructures Offshore allunyades de la costa pot prendre 1,0.
: Factor de Ràfega Màxima
Per al cas estudiat FR varia entre 1,38 (a 10m sobre el nivell del mar) i 1,31 (a 50m
sobre el nivell del mar, corresponent al cap del fust de la cimentació), considerant
ràfegues de 15s com màxim durant l'explotació de l'estructura.
Així doncs, la velocitat del vent de projecte durant la seva construcció es divideix en:


A nivell del mar (cota +00m)



Nivell turbina (cota +100m)
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5.4.

Atles del vent litoral espanyol

Es consideren les fulles de l’Annex I de les Recomendaciones para Obras Marítimas
(ROM 0.4-95), corresponents a la zona d’emplaçament del present projecte.
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6. Velocitat del vent de projecte segons EC-1,1.4
6.1.

Criteris generals

L’eurocodi 1 defineix les accions que actuen en una estructura. Una de les parts que
constitueixen aquest document especifica com obtenir els valors de la velocitat de
projecte del vent, concretament la part 1.4 - Accions de vent.
Cal destacar que l'última versió de l'Eurocodi d'accions de vent, EN 1991-1- 4.2005,
deixa en mans de les autoritats nacionals la definició de la velocitat de referència o
valor fonamental de la velocitat bàsica del vent (vb, 0), i no indica cap mapa amb dades
referents a la velocitat bàsica de referència del vent. Per comparar millor els valors
obtinguts segons aquest criteri es prendrà la mateixa velocitat de referència que en la
ROM 0,4-95.
Així doncs es parteix de la velocitat bàsica del vent definida en la ROM 0,4-95 en els
dos casos considerats, situació extremal i situació de construcció.
Conegut el valor fonamental de la velocitat bàsica del vent es defineixen el factor de
direcció (cdir) i el factor temporal o estacional (cseason) per determinar la velocitat bàsica
del vent (vb). Tots dos factors solen prendre el valor 1,0 i així es prendrà a efectes
d'aquest projecte.
Un cop definida la velocitat bàsica del vent es calcula la velocitat mitjana del vent
mitjançant la definició dels factors de topografia i de rugositat.
El factor de topografia (c0 (z)) es pren igual a 1,0 sempre que no es produeixi una
canalització del vent. Als efectes d'aquest projecte, i en estar l'estructura situada a mar
obert (estructura offshore) no es considera que hi hagi canalització algun manera que
es prengués c0 (z) = 1,0.
El factor de rugositat (cr (z)) es defineix segons l'expressió:

On
és el factor del terreny, que depèn al mateix temps de la longitud de la rugositat
de z0 de la següent forma:

Els valors de z0 i gessamí depenen d'una categoria de camp específica. Per a la
situació de disseny considerada aquesta categoria correspon a la tipus "0" definida
com "Vora de mar o zones costaneres exposades a mar obert".
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En aquest cas els valors són:

Així, considerant un valor mitjà en el fust de la torre i obviant la diferència produïda en
el primer metre (quan z <zmin = 1 m) el valor de kr és de 0,156 i el valor del factor de
rugositat resulta en:

Amb aquests criteris es defineixen a continuació els valors de la velocitat mitjana del
vent per a situacions extremes i durant construcció.

6.2.

Velocitat de vent de projecte en condicions extremes

Per a la situació extrema es calcula la velocitat del vent al que es veuria sotmesa
l'estructura definitiva (considerant també la torre sobre de la fonamentació) per obtenir
un ordre de magnitud d'aquesta en els càlculs.
El valor fonamental velocitat bàsica de vent definida segons la ROM 0,4-95 per a
aquest cas és de 39.6 m/s.
La velocitat mitjana del vent (vm) pren el valor:

Així doncs, la velocitat de vent de projecte a nivell de mar (cota +00)

I a nivell d’aerogenerador (cota +100m):

Es considera una variació logarítmica d'aquests valors des dels 0 fins als 100m
d'altura, segons la definició del coeficient de rugositat.

Pàgina 28 de 31

Annex 4.2 – Accions de càlcul: Vent

Velocitat de projecte
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6.3.

Velocitat de vent de projecte en fase de construcció

Per a la situació extrema es calcula la velocitat del vent al que es veuria sotmesa
l'estructura definitiva (considerant també la torre sobre de la fonamentació) per obtenir
un ordre de magnitud d'aquesta en els càlculs.
El valor fonamental velocitat bàsica de vent definida segons la ROM 0,4-95 per a
aquest cas és de 25,2 m / s.
La velocitat mitjana del vent (vm) pren el valor:

Així doncs, la velocitat de projecte en el fust de la fonamentació de la torre durant el
transport d'aquesta serà de:
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7. Valors de càlcul
En l'estructura dissenyada, el vent actua sobre ella durant el transport des del port fins
a l'emplaçament definitiu, on serà fondejada i només uns 15 m d'alçada sobresortiran
per sobre del nivell del mar.
És per aquesta raó que es considera el vent actuant a la torre durant el trajecte en què
l'estructura es desplaça arrossegada per un remolcador mantenint-se estable per
flotació (tal com s'ha exposat en la descripció de la solució emprada) és el vent mitjà
actuant a la zona.
Comprovant les diferents fonts exposades en el present document s'estableix com a
velocitat de referència a cota +00 (nivell del mar) de 6.0 m/s segons les dades de les
boies i els models numèrics en superfície.
D'altra banda a cota + 50m sobre el nivell del mar es considera una velocitat mitjana
de 10 m/s, que per raons de seguretat s'ampliarà fins als 20 m / s per tenir en compte
possibles efectes de ràfegues o puntes de vent durant el transport.
Tot i això es consideren els valors obtinguts seguint el procés de càlcul de la ROM 0,495 i l'Eurocodi 1, part 1.4, obtenint els següents valors:
Condicions extremes

Fase de construcció
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Annex 5 – Càlcul estructural de l’element flotant

1. Introducció
L’objectiu bàsic del present projecte és el desenvolupament i procés constructiu d’un
parc eòlic al litoral català i per tant, l’objectiu principal és la visió global del projecte amb
tots els seus elements per sobre del càlcul estructural. En el present projecte es
contemplen els diferents càlculs estructurals per obtenir un ordre de magnitud de les
accions del vent i onatge i els esforços a resistir per una estructura flotant de tipus SPAR
de formigó.
Les accions considerades són de caire generalista, obtingudes en base als màxims
registres existents al litoral català.
L’objectiu principal del present annex és el d’establir els materials utilitzats, la definició
geomètrica de l’element o estructura flotant de tipus SPAR, així com també dels
elements externs o amarratges i la seva fixació. Es tenen en compte les diferents
combinacions d’accions possibles: vent, onatge, pes propi i l’aerogenerador. Un cop
tinguts en compte les diferents accions es realitzen els càlculs dels esforços a resistir per
part d’aquesta estructura.
Tots els càlculs realitzats en aquest apartat s’han realitzat a partir d’un model dinàmic
per estructures Spar offshore per aerogeneradors flotants. Per més informació
llegir la tesina de màster “Simplified dynamic model of a concrete Spar Offshore
Platform for Floating Wind Turbines” de la Universitat Politècnica de Catalunya.

2. Materials
Els materials considerats en aquest projecte bàsic són:
Taula 1.

Materials utilitzats

Formigó

MATERIAL
HP-40/P/20/IIIc-Qb amb fum de sílice

γs
1,5

Armadures passives

B-500-S

1,15

Armadures actives

Y-1860 S7

1,15
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3. Definició geomètrica
3.1.

Estructura flotant

S’ha realitzat la modelització de la geometria de l’estructura flotant de formigó (inclosa la
torre) mitjançant un programa que té en compte 3 aspectes principals a l’hora de definirne els paràmetres:



Inclinació màxima sobre l’eix z (eix de simetria) = 5 graus
Període propi de l’estructura diferent que el de l’onatge per evitar acoplaments
tant en pitch com en heave (el període d’onatge es troba entre 3 i 30 segons)

S’ha tingut en compte que el nivell de l’aigua quedi just en la base de la torre i que
aquesta sigui prou alta per permetre una distància mínima de 25-30 metres entre les
pales i el MWL i per tant, s’ha calculat el dimensionament del flotador per a una torre de
110 metres, que deixa el nivell mitjà d’aigua a 28 metres (110 de la torre menys 82 del
radi de gir de les pales).
Tenint en compte també la força rebuda per l’àrea d’escombrada, calculada
proporcionalment a partir d’un aerogenerador de 5 MW i tenint en compte el pes de les
pales i la gòndola de l’aerogenerador VESTAS de 8MW considerat (495 tones en total)
s’obtenen els següents resultats dels 3 paràmetres mencionats anteriorment:
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En base a l’experiència donada en el dimensionament d’estructures SPAR de formigó,
es calculen els períodes propis de l’estructura (com a sòlid rígid) en y i en z i la inclinació
màxima respecte l’eix z (eix de simetria) per a uns valors de flotadors d’entre 125 i 145
metres de llargada i entre 14 i 15 metres de diàmetre exterior (l’espessor del cilindre es
considera fix de 50 cm per permetre el correcte armament de l’estructura).
Tenint en compte que el període propi de l’estructura ha de ser superior a 30 segons i la
inclinació amb un màxim de 5 graus, s’agafa un valor mig de 125 metres de longitud i
14,5 centímetres de diàmetre exterior.
Taula 2.

Dimensions de l’estructura (veure plànol 3.1 del Document II)

Flotador
Zona transició
Torre

Longitud

Secció

Diàmetre

Espessor

125 m

Superior

14,5 m

50 cm

Inferior

14,5 m

50 cm

Superior

10 m

50 cm

Inferior

14,5 m

50 cm

Superior

4m

40 cm

Inferior

10 m

40 cm

10 m
110 m
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Figura 1.

Detall plànol 3.1 del Document II
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Taula 3.

Característiques estructurals
Pes
5

Gòndola + pales

4,95·10 kg

Massa formigó

1,12·10 kg

Massa total sistema
(aerogenerador+estructura+balast)

2,23·10 kg

7
7

Inèrcies
10

kg·m

2

Inèrcia de rotació (Iw)

8,5·10

Iz

6,55·10 kg·m

8

2

Balast
3

Densitat

2.500 kg/m

Alçada

0-31,4 m de la base

Centres
Centre de masses

54,9 m

Centre de Flotació
Metacentre

66,15 m
11,25 m
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3.2.

Fixació espacial

La fixació espacial de l’estructura s’ha realitzat mitjançant una corda de cables d’acer
galvanitzats. Aquest tipus de fixació permet limitar el desplaçament de deriva de
l’estructura i alhora permet aportar una certa acció estabilitzadora en front el moment
desestabilitzador provocat per les accions externes i el pes propi.
En el model s’ha considerat una secció Dyform DB2K de cables amb secció D=95,3 mm.
Aquests valors corresponen a seccions formades per una espiral de 7 tendons amb 36
cables d’acer galvanitzats i engrassats cadascun. La seva força de ruptura és de 7.856
kN.
Taula 4.

Tipus de fixació a utilitzar

S1

Nº cordons
6x36

Àrea metàl·lica
47,08 cm2

Diàmetre
95,3 mm

Dyform DB2K ofereix la major resistència a diàmetre que permet la utilització òptima dels
acords de volum cabrestant limitats. D'altra banda, l'augment de l'àrea de superfície de
fils Dyform millora la distribució de la tensió que permet a l'aixafament i resistència
superior a l'abrasió.
Figura 2.

Secció tipus de cable

Taula 5.

Tipus de fixació a utilitzar

Figura 3.

Secció tipus de cable

Pes en aire

Pes
submergit

Força de
ruptura

Diàmetre
total

Torsió
generada

41,1 kg/m

35,8 kg/m

7.856 KN

95,3 mm

9,7 KN·m
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La distribució en planta dels cables d’ancoratge s’ha realitzat mitjançant 3 línies
separades 120º, de radi en planta 750 m i a profunditats variables entre 650 i 1.050
metres.
En quant al nombre de nivells de fixació en l’estructura s’ha disposat una línia
d’ancoratge, fixada a 60 metres del la base del cilindre de flotació de l’estructura.
Degut a la disminució del pes unitari dels cables, les longituds inicials dels cables són
poc més grans que la longitud teòrica en línia recta. Aquest fet és deu a la poca tensió
introduïda pel pes propi dels mateixos, i afecta en la tensió inicial induïda en els punts de
fixació a l’estructura.
Els valors de les longituds inicials considerades, les longituds teòriques en línia recta i
les seccions en cadascuna de les fixacions són:
Taula 6.

Ancoratges
Profunditat

Número (x3)

L0 teòrica

L1 real

850

4

1275

1281,48

900

4

1350

1357,33

800

1

1200

1205,71

750

1

1125

1130,00

650

2

975

978,80

1050

3

1575

1585,38
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4. Accions
4.1.

Combinacions

Les combinacions de càlcul considerades contemplen les diferents combinacions
possibles de les accions, sempre actuant en la mateixa direcció i en diferents sentits.
Les combinacions considerades permeten obtenir una molt bona aproximació a les
màximes sol·licitacions a nivell estàtic degudes al medi marí.
Principalment es consideren 4 combinacions de càlcul:
Taula 7.

Accions de càlcul estructural
Tipus de combinació

Coeficient de majoració

Climatologia

Aerogenerador

Pes
propi

Càrregues
permanents

Vent

Rotor

Onatge

Corrents

ELS S

Normal

En servei

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ELS E

Temporal

Fora de servei

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ELU S

Normal

En servei

1,00

1,00

1,0

1,0

1,0

1,0

ELU E

Extremal

Fora de servei

1,00

1,35

1,5

1,5

1,5

1,5

Combinació









ELS S: Estat Límit de Servei en situació en Servei. Es considera que el vent en
l’aerogenerador és el màxim admès per aquest (25m/s) i condicions de la mar
habituals.
ELS E: Estat Límit de Servei en situació Extremal. Es considera un vent de
període de retorn de 50 anys i un estat de la mar de temporal. El rotor es troba
fora de servei.
ELU S: Estat Límit Últim en situació en Servei. Es considera que el vent en
l’aerogenerador és el màxim admès per aquest (25m/s) i condicions de la mar
habituals.
ELU E: Estat Límit Últim en situació Extremal. Es considera un vent de període de
retorn de 50 anys i un estat de la mar de temporal. El rotor es troba fora de
servei.
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4.2.

Rotor

Le característiques tècniques facilitades per l’empresa VESTAS de la seva turbina
VESTAS V164-8.0 MW, de 8 MW de potència i un rotor de 164 m de diàmetre, es
resumeixen en la taula següent. Donat que no es facilita informació de la situació del seu
centre de gravetat, es suposarà aquest a uns 10 m per sobre la coronació de la torre i a
5 m de l’eix de la torre.
Taula 8.

Característiques del motor de l’aerogenerador
Main data for 8 MW Vestas V164-8.0 MW
Potència
8 MW
IEC Class
IB
Orientació de l’estructura
Front al vent
Nombre de pales
3
Radi de turbina
164 m
Velocitat del rotor
Pes de la gòndola
390 t
Pes total
495 t

D’acord a la taula 8, el pes total de l’aerogenerador és de Fz= 4950 kN.
Donat que les accions degudes al funcionament del rotor varien d’un model comercial a
un altre i la dificultat d’aconseguir informació directa dels fabricants en quant les accions
dels seus models, les accions originades pel rotor que s’han considerat en l’estudi han
estat extrapolades linealment en funció del diàmetre del rotor de les proporcionades en
el curs Wind Turbines: Design by FEM and technological features, per a un
aerogenerador de 4,0MW i un rotor de diàmetre 100m.
Taula 9.

Comparativa aerogeneradors
Turbina
(Ø100)

Força horitzontal (kN)
Moment torsor (kN·m)

160
590

4,0

MW

Turbina
(Ø110)
219,7
810,3

5

MW

Turbina
(Ø160)

8

MW

520
1950

Aquests valors són els màxims possibles degut als sistemes de control de
l’aerogenerador, desconnectant-se en cas de velocitats superiors a 20-25m/s. Es
considera que en cas de trobar-se fora de servei per condicions de vent extrem, el
moment torsor és nul i la força horitzontal es manté constant.

4.3.

Pes Propi Estructura

L’estructura considerada és de formigó, amb un pes específic de 25 kN/m3.
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4.4.

Vent i onatge

Les consideracions de vent i onatge per al present projecte, s’han desenvolupat als
Annexos 4.1 i 4.2. Per al càlcul dels esforços a suportar per part de l’element flotant i el
dimensionament de l’armat, s’han considerat dos escenaris de forces: condicions
d’operació i condicions extremes.
Taula 10.

ESTAT 1 (Condicions d’operació)

Onatge




Hs =3,0 m
Tp =8,5 s

Vent




Cota 10: 7,8 m/s
Cota 100: 10,09 m/s

Pes





Gòndola: 390 tones
Pales: 3x35 tones
TOTAL: 495 tones

Taula 11.

ESTAT 2 (Condicions extremes)

Onatge




Hs = 8,4 m
Tp = 10,3 s

Vent




Cota 10: 45,55 m/s
Cota 100: 58,48 m/s

Pes





Gòndola: 390 tones
Pales: 3x35 tones
TOTAL: 495 tones

4.5.

Cables de fixació

L’estructura es considera fixada al fons marí mitjançant cables d’acer. L’acció dels cables
sobre l’estructura ve regida per l’equació d’una catenària elàstica.

Fh
Fr
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On:







4.6.

L0: Longitud inicial del cable
E: Mòdul de Young del material (2,1·105 MPa)
A0: Secció inicial del cable
q: Pes unitari del cable submergit (ρ=680kg/m3)
Fh: Reacció horitzontal
Fv: Reacció vertical

Llastrat

El pes total de llastrat és de 40.000 kN de magnetita, amb una densitat igual a la del
formigó, 2.500 kg/m3.
El volum total de llast és de 4.570 m3, que d’acord a la geometria de l’interior del
flotador, el seu centre de gravetat es troba situat a 16m de la base del flotador.
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5. Dimensionat estructural
Per tal de dimensionar el pretensat de l’estructura, es farà servir el programa amb les
pitjors condicions, en aquest cas l’ELU amb les càrregues sense majorar i després es
comprovarà en ELS i en ELU amb les càrregues majorades.

5.1.

Esforços

Amb les condiciones donades en l’apartat 4.1 del present Annex, s’obtenen les següents
reaccions de Axil, Tallant i Moment al llarg de la plataforma flotant:
Figura 4.

Axil
8

2.5

Axil

x 10

2

Axil (N)

1.5

1

0.5

0

-0.5

0

100

200

300

400

500
Calat

600

700

800

900

1000

El temps considerat són intervals de 0,5 segons fins a un màxim de 300 segons. Es
considera el calat en l’eix de les x, definit el 0 com al punt més baix del flotador i 980 com
el punt més alt de la torre, parametritzada en 4 punts per metre, és a dir, en intervals de
0,25 metres.
Es pot comprovar com l’estructura pateix esforços molt més grans per axil i moment que
per tallant.
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Figura 5.

Tallant
6

8

x 10

6
4

Tallant (N)

2
0
-2
-4
-6
-8
-10

0

100

Figura 6.

200

300

400

500
Calat

600

700

800

900

1000

300

400

500
Calat

600

700

800

900

1000

Moment
8

6

x 10

4

Moment [N·m]

2

0

-2

-4

-6

0

100

200

Es pot comprovar com els esforços més grans es trobaran a la zona de transició entre el
flotador i la torre i a la base de la torre.
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5.2.

Moviments

Els moviments i rotacions de l’estructura queden reduïts pràcticament a tres dels 6
moviments possibles: pitch (que no sobrepassarà mai dels 2 graus, ja que es va imposar
com a característica de dimensionament de l’estructura) i surge (x) i heave (z) en els
desplaçaments, que quedaran limitats pels amarratges.
Figura 7.

Rotacions
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Figura 8.
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5.3.

Tensions

Un cop obtinguts els esforços, es calculen les tensions a partir de l’envolupant dels
esforços d’axil i moment. Per fer-ho s’han considerat cada secció per intervals de 0,25
metres, tal com s’havia parametritzat la figura en l’apartat 5.1.
Figura 9.

Esquema de forces i tensions

Md

N

A tall d’exemple, en la següent taula es mostren els càlculs de tensions per a seccions
control, ja que totes les dades ocuparien 1.000 pàgines:
Taula 12.

Seccions control

Secció

X (m)

Md (N·m)

Nd (N)

Rext

e (m)

Ac (m2)

Base flotador

10,125

4409485,99

105035029

7,25

0,5

21,99

Meitat del flotador

62,125

209254555

74989265,7

7,25

0,5

21,99

Cap del flotador

125,125

596277707

41567284

7,19

0,5

21,814

Base de la torre

135,125

562982079

27551494,6

4,99

0,5

14,90

Meitat torre

190,125

208134156

13687418,6

3,492

0,4

8,27

σ axil (MPa) σ moment (MPa) σ mínimes (MPa) σ màximes (MPa)

X (m)

W (m3)

10,125

165,12

4,77

0,02

4,74

4,80

62,125

165,12

3,40

1,26

2,14

4,67

125,125

162,573

1,90

3,66

-1,76

5,57

135,125

78,32

1,84

7,18

-5,33

9,03

190,125

30,66

1,65

6,78

-5,13

8,44

Les tensions més grans es donen en el punt on el moment és màxim i la secció té un
espessor menor, de 40 centímetres, uns 10 metres per sobre la base de la torre. El
pretensat es dimensionarà per tal de que la secció no pateixi tensions de tracció en ELU
sense majorar.
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Figura 10. Envolupant de les tensions mínimes en ELU S
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Figura 11. Envolupant de les tensions màximes en ELU S
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Tot i que no es produeixen tensions de tracció en la major part del flotador, segons els
càlculs realitzats, es consideraran uns tensions base de 4 MPa per tal de calcular la
quantitat de pretensat per consideracions de construcció, transport i fondeig, sempre del
cantó de la seguretat.
Per altra banda, es consideren unes pèrdues estàndar per pretensat del 20%.
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En conclusió, s’ha considerat un pretensat en un únic tram del total
l’estructura amb les següents característiques:
Taula 13.

del calat de

Armadures considerades

Tram

Tipus

Nº tendons

Nº cordons/tendó

P0/tendó [kN]

Tram1

24-0,6’’

24

23

4.692

Tram2

15-0,6’’

24

15

3.060

Tram 2 (x = 165 - 245 m)

Tram 1 (x = 0 – 175 m)
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6. Comprovacions
6.1.

Comprovació ELU

Es considerarà la comprovació en ELU amb el Moment últim en les 5 seccions control
aplicades en l’apartat anterior. Per fer-ho es contemplarà el Moment en condicions de
ELU E.
Taula 14.

Comprovacions en ELU
Calat [m]

Md [N·m]

Nd [N]

P [N]

10

5.320.113

104.792.071

90.086.400

62

266.749.076

74.948.618

90.086.400

125

731.762.623

41.619.410

90.086.400

135

694.819.355

27.571.694

90.086.400

190

257.609.796

13.698.782

58.752.000

Calat [m]

Ac [m2]

z [m]

Ap [mm2]

Mu [N·m]

Mu > Md

10

21,99

7,0

82.800

4.975.760.601

COMPLEIX

62

21,99

7,0

82.800

4.975.760.601

COMPLEIX

125

21,81

6,9

82.800

4.901.010.056

COMPLEIX

135

14,90

4,7

82.800

2.418.735.825

COMPLEIX

190

8,28

3,2

82.800

943.479.291

COMPLEIX

Es pot comprovar com compleix l’ELU (Fs=1,5) en tota l’estructura.
Figura 12. Comprovació en ELU
9

5

x 10

Md
Mu

4.5
4
3.5

M [N·m]

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

0

50

100

150

200

250

Calat [m]

Pàgina 23 de 29

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

6.2.

Comprovació ELS

Taula 15.

Comprovació en ELS

Nom

Degudes a les
accions
σmax
σmin
[MPa]
[MPa]

Secció
1
Secció
2
Secció
3
Secció
4
Secció
5

Després del tesat

A temps infinit

σmax
[MPa]

σmin
[MPa]

σmax
[MPa]

σmin
[MPa]

Combinació

4,72

4,81

9,85

9,93

8,82

8,90

ELS E1

2,18

4,63

7,30

9,75

6,28

8,73

ELS E1

-0,31

4,12

4,85

9,29

3,82

8,25

ELS E1

-2,44

6,14

5,12

13,70

3,61

12,18

ELS E5

-2,49

5,80

6,39

14,67

4,61

12,89

ELS E1

En tots els punts de l’estructura es garanteixen compressions, complint amb l’estat límit
de descompressió.

6.3.

Armadures passives

6.3.1. Quanties mínimes
La quantia mínima d’acer es calcula d’acord l’article 42.3.5 de la Instrucció EHE-08.
Els elements s’han considerat de tipus mur, amb acer de límit elàstic fyk=500MPa.

Pàgina 24 de 29

Annex 5 – Càlcul estructural de l’element flotant

Taula 16.

Disposició mínima d’armat passiu
Cara exterior

Ample secció
40cm
0cm
50cm

As Vertical
0,8 cm2/m
1,6 cm2/m

Cara Interior

As Horitzontal
3,1 cm2/m
5,6 cm2/m

As Vertical
0,2 cm2/m
0,5 cm2/m

As Horitzontal
3,1 cm2/m
5,6 cm2/m

Es disposa d’un armat de base simètric en la cara exterior i la interior.
Taula 17.

Armadures passives definitives
Cara exterior
Ample secció
40cm
50cm

As Vertical
Ø12/30cm
Ø12/25cm

As Horitzontal
Ø12/25cm
Ø16/25cm

6.3.2. Ancoratges actius
En les zones d’ancoratge es produeix una concentració de tensions complexes. A
efectes de disseny convé realitzar dues comprovacions:
a) Tensions de compressió en la zona de recolzament

On:



P=Força d’ancoratge
Ab=Àrea de recolzament de l’ancoratge

En el moment de tesat (força màxima):

On:



Fci=Resistència del formigó en el moment de tesat.
A’b=Àrea màxima de formigó hipotètica i concèntrica a l’ancoratge i que no
interfereixi en les àrees A’b d’ancoratge adjacents.

Taula 18.

Càlcul ancoratges

ANCORATGE
Tram 1
Tram 2

P0
[kN]
4.692
3.060

Ab
2
[mm ]
156.100
98.100

Ab’
2
[mm ]
200.000
160.000

oco
[Mpa]
30,05765
53
31,19266
06

ococp1[Mpa]

ococp2[Mpa]

33,2743069
38,2796619

50
50

COMPLEIX
COMPLEIX
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En servei:

On:



fc: Resistència final del formigó. (fck/1,5).
Ps: Força sobre l’ancoratge descomptades les pèrdues instantànies i diferides

Taula 19.

Càlcul ancoratges

ANCORATGE
Tram 1
Tram 2

Ps
[kN]
3.754
2.448

Ab
2
[mm ]
156.100
98.100

Ab’
2
[mm ]
200.000
160.000

ocs
[Mpa]
24,05
24,95

ocps1[Mpa]

ocps2[Mpa]

27,1659432
30,6504411

50
50

COMPLEIX
COMPLEIX

b) Tensions de tracció després de l’ancoratge
El reforç necessari per resistir les traccions generades en el formigó a causa de la
concentració de càrregues es calcula com:

On:





fyd: Resistència de càlcul de l’acer passiu. (400MPa).
As: Àrea d’acer
a: Ample placa d’ancoratge
h: Ample de l’àrea homotètica de formigó

Les dimensions de l’àrea de recolzament s’han extret del catàleg de la casa comercial
MK4.
Taula 20.

Càlcul ancoratges

ANCORATGE
Tram 1
Tram 2

P0
[kN]
4.692
3.060

a [mm]

h [mm]

356
254

447
400

Reforç
As
2
[mm ]
598,112114
8Ø10
698,0625
9Ø10

El reforç es disposarà a partir d’una profunditat 0,1a i fins una profunditat a.
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6.4.

Coronació metàl·lica superior

La connexió entre l’aerogenerador i la torre troncocònica de formigó es realitza
mitjançant una corona metàl·lica d’acer A37b recolzada sobre el formigó sobre la qual
s’hi recolzen les plaques d’ancoratge dels tendons i els cargols de suport de
l’aerogenerador. El vol lateral de la zona de fixació de l’aerogenerador és de 10cm i
l’alçada dels rigiditzadors laterals 15cm. L’espessor considerat és 3cm.
Figura 13. Coronació superior

Les accions considerades són el moment generat pel rotor, la força horitzontal i el seu
pes propi, ja majorats.

6.5.

Rang de tensions admisibles a fatiga

A mode d’obtenir una primera aproximació al problema de fatiga es realitza la
comprovació que el rang de tensions a que es troba sotmesa la secció més crítica no
sobrepassa els criteris establerts en el següent gràfic, extret de la normativa EHE-98.
Figura 14. Rang de tensions admisibles a fatiga

En ELU les tensions màximes són de l’ordre de 19MPa de compressió. Tenint en compte
que la tensió mínima és 0 suposant que en ELU es produeix descompressió, la tensió
màxima admissible en % de la resistència màxima és d’aproximadament el 50%
(20MPa).
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Amb aquest resultat es considera que el disseny es troba dins els límits bàsics establerts
per al formigó en general.
Tot i així, en futurs treballs caldrà realitzar estudis de fatiga en detall.
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7. Cables de fixació
Per tal de calcular la secció de cables d’ancoratge a utilitzar per al present projecte, s’ha
calculat la força generada als 3 punts d’ancoratge, per les condicions de ELU amb
condicions de vent i onatge majorades.
Figura 15. Punt d’ancoratge 1
6

x 10

3.8

Força aplicada (N)

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

0

100

200

300
400
Intervals (0,5 seg)

500

600

700

Figura 16. Punts d’ancoratge 2 i 3
6

3.35

x 10

Força aplicada (N)

3.3

3.25

3.2

3.15

3.1

3.05

0

Taula 21.

100

200

300
400
Interval (0,5 s)

500

600

700

Comprovació moorings
As [mm2]
4.708

Fmax [kN]
3.798

σmax [MPa]
806,71

σmax < 50% fyp
COMPLEIX
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Annex 6 – Procés constructiu

1. Introducció
L’objectiu bàsic del present annex, es definir les diferents fases de construcció, transport
i instal·lació dels diferents elements del parc eòlic i definir de manera generalitzada el
procediment a seguir a l’hora de realitzar les obres.
Cal tenir en compte, que actualment tan sols s’ha realitzat la instal·lació de prototips o
elements experimentals en alta mar, per tant, l’experiència en el sector de la eòlica
offshore és escassa.
Les obres consistiran en l’habilitació de l’espai per construir l’estructura flotant al port de
Barcelona, la pròpia construcció de l’estructura spar i la torre, el transport i la instal·lació
dels diferents elements (estructura, aerogenerador, pilots, ancoratges i cablejat).

Pàgina 5 de 14

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

2. Accions prèvies a la construcció del projecte
Abans de començar amb els procediments de construcció cal fer d'un estudi geològic i
geotècnic detallat de l’emplaçament definitiu del projecte, per tal d’adequar les
fonamentacions al terreny existent o diferenciar-los en cas que es trobin diferents tipus
de materials al llarg de tota l’extensió del parc. Tot i que s’ha fet una estimació
aproximada a partir de dades existents al present projecte bàsic, cal realitzar un estudi
més detallat per confirmar conclusions.
De la mateixa manera es requereix un estudi batimètric detallat perquè es pugui avaluar
quin és el millor lloc per a una correcta instal·lació i el funcionament futur de la fundació.
Ser conscient de les característiques i les irregularitats dels fons marins de la zona, pot
evitar conseqüències fatals o grans retards. Les consideracions geotècniques i
geològiques, així com l'estudi detallat batimètric, es duran a terme poc abans s'inicien els
processos de transport i instal·lació.
Caldrà també instal·lar una estació meteorològica al punt escollit per a l’emplaçament del
parc, per tal de recollir dades més fiables tant de mar com de vent, abans de procedir a
la construcció del parc.
Figura 1.

Exemple estació meteorològica offshore
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3. Cablejat elèctric
Tal i com s’esmenta a l’annex 3 d’anàlisi d’alternatives, el cablejat elèctric és una de les
parts més importants del projecte i que requereixen d’una molt important del pressupost
del present projecte.
S’ha considerat la instal·lació de dos tipus de cablejat submarí, un per a la connexió
interna del parc fins a l’estació transformadora offshore i l’altre per a la evacuació
elèctrica del parc fins a l’estació distribuidora a Llançà.
Figura 2.

Producció del cable

Figura 3.

Transport del cable

El cablejat serà subcontractat a una empresa “Nexans”, amb filial a Espanya i centre de
producció a Polinyà del Vallès, amb els diferents cables seran transportats al dic sud del
port de Barcelona, on seran emmagatzemats fins al moment de la seva utilització
(transport).
El transport per mar i estesa del cable es farà mitjançant un buc de cablejat com el de la
següent figura. Aquest buc durà a bord un aparell Capjet que realitzarà el soterrament
del cablejat elèctric a mesura que s’estén sobre el llit marí.
Figura 4.

Exemple buc cabler
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Per realitzar el soterrament del cable es crea una rasa per enterrar el cable. El Capjet
maniobra la seva posició per sobre del cable o cables (fins a 4) que ha de ser soterrat.
Es mou per la ruta amb dues espases que fluïdifiquen el material al seu pas, el cable cau
a la rasa pel seu propi pes i el material fluïdificat s’assenta a la part superior del cable
creant el farciment. En el cas del present projecte, cal soterra dos cables al llarg de
gairebé 60 km.
Els cables seran enterrats a 1,5 metres del fons marí, ja que el sòl està format per argiles
i sorres.
Figura 5.

Nexans Capjet
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4. Fonamentacions
La instal·lació dels pilots marca una fita molt important ja que a partir d'aquí es comença
la resta de processos: línies de fondeig i plataformes.
Tal i com es pot veure al plànol 2.1 del Document II del present projecte bàsic, s’han
considerat fins a 25 punts d’ancoratge amb el que comporta 25 pilots de succió (tipus de
fonamentació escollida en l’Annex 3 del present projecte).
S’utilitzaran pilots a succió prefabricats, amb el que la construcció d’aquests quedarà a
càrrec de l’empresa subcontractada. Així doncs les fonamentacions queden
determinades en 4 fases: fabricació, transport, fondeig i penetració.
Figura 6.

Fabricació

Figura 7.

Transport

Figura 8.

Fondeig

Figura 9.

Penetració

El fondeig d’un pilot a succió queda descrit en el plànol 7.1 del Document II. Consta de 5
fases:
1.
2.
3.
4.
5.

Fondeig del caixó hidràulic junt amb la bomba de succió.
Penetració pel propi pes al tocar el fons.
Bombeig d’aigua dins el caixò amb el que baixa la pressió a dins.
Obtenció de la profunditat desitjada.
Desbloqueig de la bomba de succió.

Cal tenir en compte que l’extensió del parc és molt gran, i tot i que s’ha considerat la
profunditat del parc com a 750 metres, les profunditats de cada punts d’ancoratge seran
variables entre 600 i 1.100 metres, tal i com es pot comprovar al plànol 1.3 de batimetria.
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5. Amarratges
L'enginyeria de fondeig té diverses parts:






Estudi de condicions marines. Instal·lació limitada a finestres climàtiques
favorables.
Anàlisi de la maniobra d'ancoratge al pilot i a la plataforma.
Fabricació de línies de cadena.
Noli de vaixell cadener i estesa d’aquest.
Connexió de les línies a les plataformes

Cada estructura flotant o aerogenerador requereix de 3 línies de mooring, amb el que
ens dóna un total de 45 línies de mooring o cablejat de fixació. La fabricació d’aquest
cablejat queda a càrreg de l’empresa subcontractada i la recepció d’aquest es farà en
l’espai habilitat al dic sud del Port de Barcelona.
La instal·lació del cablejat de fixació es realitzarà al mateix temps que el fondeig de les
plataformes suport d’aerogeneradors i per tant es realitzarà en grups de 3, és a dir, 9
línies de fondeig cada vegada.
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6. Estructures flotants
La intenció d'aquest projecte és construir les estructures de formigó que formen la
plataforma en un dic sec al Port de Barcelona i procedir al muntatge de la torre amb
aerogenerador i pales en l’emplaçament de l’estructura.
Per fer-ho s’ha triat la ubicació del dic sud de Barcelona, actualment sense ús. Caldran
100 dies per posar a punt aquest espai per a la construcció de les diferents estructures
flotants. Per fer-ho s’haurà de construir un dic sec en la ubicació escollida del port de
Barcelona. No s’han realitzat els càlculs per a la construcció d’aquest dic en el present
projecte però s’ha inclòs en el pla d’obra i en el pressupost del projecte.

6.1.

Construcció estructura

Tant bon punt com es disposi del dic sec construït i la resta de infraestructura necessària
per iniciar els treballs, s’iniciarà la construcció de la estructura de formigó en el dic.
Quan l’estructura es trobi totalment construïda, es col·locaran els cables de fixació
marina a la mateixa i restarà llesta per tal d’inundar el dic i transportar-la.
Per tal d’estalviar costos, es procedirà a la construcció de plataformes en grups de 3.
Figura 10. Construcció de plataformes

6.2.

Transport estructura

Durant els últims dies de tasques relatives a la construcció de l’estructura, s’iniciaran els
treballs de construcció del canal de sortida al mar. Primerament es definirà el canal de
sortida mitjançant palplanxes, i un cop col·locades es procedirà al dragat del canal
mitjançant una draga de rosari.
Un cop el dic es trobi connectat amb el mar, s’extraurà l’estructura en posició horitzontal i
es remolcarà fins la ubicació per al seu fondeig. Un cop acabat aquest procés, es
procedirà novament al buidatge del dic sec i la preparació per a les següents 3
plataformes, i així fins a repetir la operació 5 cops.
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6.2.1. Fondeig
Aquesta fase contempla les obres necessàries per tal de posicionar verticalment
l’estructura a través del bombeig d’aigua en el seu interior, instal·lació de l’aerogenerador
i llastrat de l’estructura amb el material definitiu.
(veure plànols 7.2 i 7.3)
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7. Subministrament d’aerogeneradors
La subministradora de gòndoles es troba a Daimiel i la submistració de pales es farà des
de Villadango dels Páramo.
Figura 11. Transport per carretera de les pales

La drassana ha de preparar una zona de recepció de gòndoles i pales per al transport a
l’emplaçament. La capacitat d'aquesta zona ha de ser tal que càpiguen 3 gòndoles i 9
pales, de manera que per cada tanda de plataformes es disposi d'aquests equips i un
cop instal·lats arribin els de les següents. Els costos dels aerogeneradors inclouen les
gòndoles i les pales. Hi ha la possibilitat de disminuir els mateixos contractant caldereries
nacionals els costos són més baixos.
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8. Muntatge aerogenerador
Paral·lelament al transport de cada estructura Spar a la ubicació o emplaçament triat per
present parc, es procedirà al transport i muntatge de la gòndola i pales dels
aerogeneradors.
Els terminis aniran marcats de manera que un cop realitzat el fondeig de la estructura al
punt determinat es procedeixi a la instal·lació i muntatge de les pales al mateix
emplaçament de l’estructura, en alta mar.
Figura 12. Muntatge offshore dels aerogeneradors
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Annex 7 – Pla d’obres

1. Introducció
L’objectiu bàsic del present annex, es definir les diferents fases de construcció, transport
i instal·lació dels diferents elements del parc eòlic i definir els períodes i terminis de
cadascun d’aquests processos.
Cal tenir en compte, que actualment tan sols s’ha realitzat la instal·lació de prototips o
elements experimentals en alta mar, per tant, l’experiència en el sector de la eòlica
offshore és escassa.
Les obres consistiran en l’habilitació de l’espai per construir l’estructura flotant al port de
Barcelona, la pròpia construcció de l’estructura spar i la torre, el transport i la instal·lació
dels diferents elements (estructura, aerogenerador, pilots, ancoratges i cablejat).

2. Fases del projecte
2.1.

Estudis de viabilitat i impacte ambiental

El dia d’inici del projecte es comencen els estudis previs d’impacte ambiental i de
viabilitat del projecte. Una fase important d’aquest procés és instal·lar una torre de
medició durant un any per tenir dades més precises de vents, corrents i onatges. Com
que actualment no existeixen torres de medició flotants, excepte un projecte al Mar
Cantàbric dirigit per IDERMAR, s’instal·larà una boia de medició, aprofitant alguna de les
boies del XIOM, actualment sense ús.
També es comença una campanya per recopilar informació sobre l’estat del fons marí.
Existeixen molts estudis dels canons del Cap de Creus, però caldria precisar la
informació per l’ubicació seleccionada del parc.
Es consideren 6 mesos de treball per a aquest estudi, després dels quals es comença la
firma de contractes de:







2.2.

Pilots
Cablejat elèctric
Ancoratges
Bucs per al transport
Dic sud del port de Barcelona
Compra d’aerogeneradors

Cablejat elèctric

L’enginyeria de cable és la més limitada en quant a terminis.
La part més crítica és l'estudi del fons marí per al traçat del cable fins a la costa, el
dimensionament de la subestació i desenvolupament d'enginyeria de connexió del
cablejat intern de 8 MW als dos cables d'evacuació de 120 MW.
Es busca fer un contracte clau en mà, que inclogui l'estudi del fons marí a la zona més
enllà del realitzat als 6 primers mesos, (el qual serveix com a punt de partida, com
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informació perquè les empreses ofereixin adequadament), el subministrament del cable
necessari, la instal·lació amb els vaixells cablers i la posada a punt de tot l'equip.
La data de signatura del contracte la considerem l'15-maig-2017. Al mateix temps
l'empresa anirà construint el cable en si, de manera que s'estima com a data de
començament per a l'estesa de cable el 16-març-2018.

2.3.

Pilots de succió

La instal·lació dels pilots marca una fita molt important ja que a partir d'aquí es comença
la resta de processos: línies de fondeig i plataformes.
Juntament amb l'estudi previ del fons, que necessàriament durà a terme l'empresa
contractada, coneixedors de les necessitats d'aquest tipus de tecnologies, s'espera
comencin a muntar pilots el dia 22-gener-2018 i no triguin més de 3 mesos. L'empresa
SPT Offshore s'estima en 12 hores la instal·lació de cada pilot de manera que aquests
tres mesos semblen suficients cobrint davant d'imprevistos com a dies de mala mar.

2.4.

Amarratges

L'enginyeria de fondeig té diverses parts:






Estudi de condicions marines. Instal·lació limitada a finestres climàtiques
favorables.
Anàlisi de la maniobra d'ancoratge al pilot i a la plataforma.
Fabricació de línies de cadena.
Noli de vaixell cadener i estesa d’aquest.
Connexió de les línies a les plataformes

Amb aquestes dates es començaria la fabricació dels llargs de cadena (que s'estima en
un total 5 mesos), per començar l'estesa de línies en el tercer trimestre de 2018, quan
els pilots estiguin ja muntats, i sempre precedint el lliurament de plataformes per part de
la drassana. No és possible deixar les línies de fondeig pre-fondejades durant llargs
períodes, ja que esperen surant mitjançant boies a la mar. De manera que s'ha planificat
deixar les línies que precedeixen al remolc d'una plataforma a la seva ubicació final 2
setmanes abans d'aquest remolc aproximadament.
Les línies quedaran pre-fondejades subjectes a boies, de manera que quan les
plataformes flotants estiguin preparades no causin cap retard en la posada a punt del
conjunt. Es nolieja el vaixell per períodes estimats segons les dates de lliurament de les
estructures, la qual cosa dóna temps per a la fabricació de les línies de cadena.
El vaixell cadener necessari és capaç d'instal·lar almenys sis línies de fondeig en un
mateix viatge, emprant 4 dies per a això. Si afegim un dia per anar a la fàbrica del
subministrador i carregar, tenim un termini de 5 dies per plataforma. Amb aquests
terminis, la planificació és noliejar el vaixell 10 dies abans del lliurament de cada pack
d'estructures a la drassana (van de 3 en 3) i efectuar els treballs de fondeig de les
estructures lliurades:
3 estructures x 5 dies = 15 dies de vaixell cadener per fondejar les línies corresponents a
3 plataformes.
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Això ens dóna un total de
5 dies x 15 plataformes = 75 dies de noliejament de vaixell cadener.
Les dates concretes de la mateixa vénen marcades per les dates de lliurament en
drassana que és el següent punt.

2.5.

Estructures flotants

La intenció d'aquest projecte és construir les estructures de formigó que formen la
plataforma en un dic de drassana i procedir al muntatge de la torre amb aerogenerador i
pales en l’emplaçament de l’estructura.
Per fer-ho s’ha triat la ubicació del dic sud de Barcelona, actualment sense ús. Caldran
100 dies per posar a punt aquest espai per a la construcció de les diferents estructures
flotants. Per fer-ho s’haurà de construir un dic sec en la ubicació escollida del port de
Barcelona. No s’han realitzat els càlculs per a la construcció d’aquest dic en el present
projecte però s’ha inclòs en el pla d’obra i en el pressupost del projecte.
2.5.1. Construcció estructura
Tant bon punt com es disposi del dic sec construït i la resta de infraestructura necessària
per iniciar els treballs, s’iniciarà la construcció de la estructura de formigó en el dic.
El rendiment considerat durant la fase constructiva de l’estructura de formigó ha estat
d’una mitja d’uns 4m/dia. Un cop finalitzada l’estructura de formigó es procedirà a la
construcció de la estructura metàl·lica interior. La duració d’aquesta tasca s’ha estimat en
un total de 2 mesos. Quan l’estructura es trobi totalment construïda, es col·locaran els
cables de fixació marina a la mateixa i restarà llesta per tal d’inundar el dic i transportarla.
Per tal d’estalviar costos, es procedirà a la construcció de plataformes en grups de 3.
2.5.2. Transport estructura
Durant els últims dies de tasques relatives a la construcció de l’estructura, s’iniciaran els
treballs de construcció del canal de sortida al mar. Primerament es definirà el canal de
sortida mitjançant palplanxes, i un cop col·locades es procedirà al dragat del canal
mitjançant una draga de rosari.
Un cop el dic es trobi connectat amb el mar, s’extraurà l’estructura en posició
horitzontal i es remolcarà fins la ubicació per al seu fondeig. Un cop acabat aquest
procés, es procedirà novament al buidatge del dic sec i la preparació per a les següents
3 plataformes, i així fins a repetir la operació 5 cops.
2.5.3. Fondeig
Aquesta fase contempla les obres necessàries per tal de posicionar verticalment
l’estructura a través del bombeig d’aigua en el seu interior, instal·lació de l’aerogenerador
i llastrat de l’estructura amb el material definitiu.
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2.6.

Subministrament d’aerogeneradors

El contracte de terminis amb el subministrador dels aerogeneradors està definit pels
terminis de lliurament de les plataformes.

2.7.

Muntatge aerogenerador

Paral·lelament al transport de cada estructura Spar a la ubicació o emplaçament triat per
present parc, es procedirà al transport i muntatge de la gòndola i pales dels
aerogeneradors.
Els terminis aniran marcats de manera que un cop realitzat el fondeig de la estructura al
punt determinat es procedeixi a la instal·lació i muntatge de les pales al mateix
emplaçament de l’estructura, en alta mar.
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3. Pla d’obres
Grup
Estudis previs

Tasques
Estudi previ, boia de medició
Estudi de fons marí
Estesa de cable
Cablejat
Posada a punt i proves
Fabricació cadenat
Estudis previs pilots
Amarratges
Construcció pilots
Instal·lació pilots
Enginyeria de plataformes
Preparació del dic sud de Barcelona
Assajos en canal
Construcció plataformes 1, 2 i 3
Transport i fondeig plataformes 1, 2 i 3
Construcció plataformes 4, 5 i 6
Transport i fondeig plataformes 4, 5 i 6
Plataformes
Construcció plataformes 7, 8 i 9
Transport i fondeig plataformes 7, 8 i 9
Construcció plataformes 10, 11 i 12
Transport i fondeig plataformes 10, 11 i 12
Construcció plataformes 13, 14 i 15
Transport i fondeig plataformes 13, 14 i 15
Instal·lació gòndola i pales 1, 2 i 3
Instal·lació gòndola i pales 4, 5 i 6
Aerogeneradors Instal·lació gòndola i pales 7, 8 i 9
Instal·lació gòndola i pales 10, 11, 12
Instal·lació gòndola i pales 13, 14 i 15

Data inici
05/09/2016
15/05/2017
16/04/2018
01/10/2018
10/04/2018
15/05/2017
22/01/2018
20/08/2018
12/09/2017
12/09/2017
27/02/2018
22/05/2018
06/11/2018
12/11/2018
29/04/2019
03/05/2019
18/10/2019
24/10/2019
09/04/2020
15/04/2020
30/09/2020
12/11/2018
03/05/2019
24/10/2019
15/04/2020
06/10/2020

Data fi
12/05/2017
13/04/2018
28/09/2018
12/10/2018
05/11/2018
19/01/2018
17/08/2018
09/11/2018
26/02/2018
29/01/2018
21/05/2018
05/11/2018
09/11/2018
26/04/2019
02/05/2019
17/10/2019
23/10/2019
08/04/2020
14/04/2020
29/09/2020
05/10/2020
23/11/2018
16/05/2019
06/11/2019
28/04/2020
19/10/2020
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1. Introducció
L’energia elèctrica d’origen eòlic és una de les tecnologies més netes del planeta, per
tant, ho és en efecte l’energia eòlica marina. La preocupació global pel canvi climàtic és
un dels assumpte més urgents en que es troba el nostre planeta i per aquest motiu, la
major part de països s’han fixat com a objectiu reduir les emissions dels gasos d’efecte
hivernacle.
Aquest fet, implica una transformació de la producció de l’energia de combustibles fòssils
a energies d’origen renovable. L’energia eòlica marina és una de les energies renovables
més abundants i a la vegada menys explotades del nostre planeta i especialment del
nostre entorn. Catalunya està dotada de més de 500 km de costa i fins la data, no s’ha
construït cap aerogenerador aigües endins.
Tot i que és conegut que els gasos d’efecte hivernacle és la primera causa antropològica
del rumb cap al canvi climàtic i que el canvi cap a energies renovables jugarà un paper
clau en el futur, cal tenir també en compte el potencial d’implicació o impacte del
desenvolupament de parcs eòlics marins a gran escala, especialment marins.
Els impactes sobre el medi ambient més grans que actualment tenen els parcs eòlics
marins i sobre els que cal actuar són els següents:


Increment del soroll al medi marí

Durant la construcció i la instal·lació de parcs eòlics marins es produeix un increment de
la quantitat de soroll degut a l’augment de l’activitat en bucs en l’àrea on es produeix
l’emplaçament de l’estructura.
També cal avaluar el so i les vibracions produïdes durant l’operació i funcionament dels
aerogeneradors les espècies del medi en que es troba la infraestructura.


Impacte de les turbines sobre ocells i ratpenats

S’ha de tenir en compte per altra banda el risc de col·lisió que ocasionen els motors i
l’efecte de les pales de l’aerogenerador, així com també l’impacte sobre les migracions i
canvis de ruta per pèrdua de qualitat de l’hàbitat en ocells.


Pertorbació del llit marí

Les activitats de construcció al parc eòlic marí i la instal·lació del cablejat al fons marí per
transportar l’energia del parc fins la costa poden tenir un efecte directe sobre el llit marí i
els sediments, que poden afectar l’abundància i diversitat dels organismes bentònics.
Per altra banda cal analitzar l’efecte de la terbolesa provocades pel cablejat, que podria
afectar el plàncton existent.
L’objectiu del present annex és analitzar l’impacte que pot generar la construcció,
instal·lació, l’operació i el desmantellament del parc eòlic al litoral català i quins beneficis
sobre el medi ambient tindrà la infraestructura en termes energètics i d’ús de renovables.
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2. Normativa
2.1.

Lesgislació europea

2.1.1. Evaluació d’Impacte Ambiental (Directiva EIA)
El marc jurídic per a l'avaluació de l'impacte ambiental s'estableix per la Comissió
Europea EIA Directiva 85/337 / CEE (modificada per la Directiva 97/11 / CE i 2003/35 /
CE) relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats
sobre el medi ambient.
Els parcs eòlics offshore s'enumeren a l'annex II i requereixen una avaluació de l'impacte
ambiental ja que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient a causa de la
seva grandària, naturalesa o ubicació.
2.1.2. Directiva sobre hàbitats
La Directiva del Consell relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de fauna i flora
silvestres (92/43 / CEE), generalment conegut com la Directiva d'Hàbitats, que requereix
importants hàbitats i espècies determinades se'ls dóna protecció legal a través d'una
xarxa d'espais protegits.
2.1.3. Zones Especials de Conservació (ZEC)
Zones designades d'acord amb la Directiva sobre hàbitats són coneguts com a Zones
Especials de Conservació (ZEC). Els principals hàbitats en qüestió són:




Submareals bancs de sorra sobre tot en menys de 20 m de profunditat d'aigua
Esculls (incloent biogèniques, el llit rocós i de còdols i / o cant rodat)
Estructures submarines causades per emissions de gasos

2.1.4. Directiva de les Aus
La Directiva del Consell relativa a la conservació de les aus silvestres (79/409 / CEE),
generalment conegut com La Directiva de les Aus, requereix que certes espècies se'ls
doni protecció legal a través d'una xarxa d'espais protegits.
2.1.5. Zones d’Especial Protecció per Aus (ZEPA)
Llocs designats sota la Directiva d'Aus que es coneixen com a Zones d'Especial
Protecció (ZEPA). Estan dissenyats per protegir l'annex I, aus migratòries o espècies
d'aus hivernants en el qual estan presents en quantitats importants. En l'actualitat, no
s'han definit ZEPA marines.

2.2.

Legislació espanyola

La majoria de normatives existents es limiten a estructures i / o obres situades a terra o
als primers metres de costa.
Tot i això la normativa ambiental actual a nivell estatal és:


Decret Legislatiu 1/2008, 11 de gener - refós de la Llei d'Avaluació d'Impacte
ambiental, amb modificació del 3 de Juliol del 2009.
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Llei 9/2006 de 28 d'Abril sobre l'avaluació dels efectes de determinats plans i
programes en el medi ambient.

A nivell de comunitat autònoma (Catalunya) la normativa ambiental és:




Llei 6/2009 de 28 d'Abril sobre l'Avaluació ambiental de plans i programes.
Llei 9/2008 reguladora de residus
Decret 114/88 de 7 d'Abril d'Avaluació d'Impacte Ambiental.

D'altra banda, com s'ha comentat en l'Annex 2 d'Emplaçament i Batimetria, el Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç han
aprovat l'Estudi Estratègic Ambiental del litoral, la finalitat és acotar i definir les zones
aptes i les no aptes per a la instal·lació de parcs eòlics marins. L'anomenat "Mapa Eòlic
Marí" està subscrit mitjançant una resolució conjunta de les secretaries generals del Mar
i d'Energia, respectivament, amb data 16 d'abril.
L'objectiu d'aquest estudi és determinar les zones del domini públic marítim-terrestre
que, als sols efectes ambientals, reuneixen condicions favorables per a la ubicació
d'instal·lacions eòliques marines. Per a això, s'han delimitat les zones d'exclusió i les
zones aptes. Al seu torn, per a les zones aptes s'ha establert una gradació per a la
implantació de parcs eòlics marins en funció dels condicionants ambientals
Per tant, aquest "mapa del litoral" constitueix un mecanisme preventiu de protecció del
medi ambient enfront d'un futur desplegament de parcs eòlics en el medi marí, de
manera que, un cop publicat, les sol·licituds de reserva de zona dels promotors de parcs
marins només poden tenir lloc dins les zones declarades aptes.
Amb caràcter previ a la seva aprovació, l'estudi ha estat sotmès a informació pública així
com el procediment previst a la Llei 9/2006, de 28 de juny, sobre avaluació dels efectes
de determinats plans i programes sobre el medi ambient.
Figura 1.

Mapa del litoral espanyol
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Al gràfic del final es mostra la zonificació definitiva en tres colors, les "zones d'exclusió"
(en vermell), les "zones aptes amb condicionants" (en groc) i les "zones aptes" (en verd).
L'emplaçament del present projecte es troba en zona apta, com es pot comprovar en els
plànols de l'annex d'emplaçament.
Figura 2.

Zonificació EEAL per a Parcs Marins

Les zones d'exclusió consideren totes les zones ambientals protegides a nivell estatal
com a nivell europeu. Aquestes zones protegides s'adjunten a continuació:
Figura 3.

Espais naturals protegits
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Figura 4.

Xarxa Natura 2000: Zona d’Especial Protecció per a Aus (ZEPA)

Figura 5.

Xarxa Natura 2000: Lloc d’Importància Comunitària (LIC)

Figura 6.

Xarxa Hàbitat
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Figura 7.

Àrees Importants per a Aus (IBAS)

Figura 8. Conveni RAMSAR: Conveni Relatiu a les Zones Humides d’Importància
Internacional especialment com a Hàbitat d’Aus Aquàtiques

Figura 9.

Zones Especialment Protegides de Importància pel Mediterrani
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3. Impacte de l’energia eòlica
L'energia eòlica marina té, segons els experts, un futur prometedor, sobretot en països
amb una alta densitat de població que redueix les possibilitats de trobar un emplaçament
apropiat a terra. Al mar, el vent es troba amb una superfície de rugositat variable, les
onades, i sense obstacles com illes, illots, etc., la qual cosa implica que la velocitat del
vent no experimenta grans canvis. Així, poden emplaçar torres més baixes que en la
superfície terrestre. A més, el vent és, generalment, menys turbulent que a terra, amb la
qual cosa s'amplia el període de treball útil d'un aerogenerador. La baixa turbulència del
mar es deu, sobretot, al fet que les diferències de temperatura a diferents altituds de
l'atmosfera que es produeixen sobre el mar són inferiors a les de terra endins.
En l'actualitat els parcs offshore, aquesta és la seva denominació internacional, se situen
en aigües poc profundes, allunyats de les rutes marines comercials, dels emplaçaments
militars i dels espais d'interès natural o ornitològic. La distància de la costa ha de ser com
a mínim de dos quilòmetres per aprofitar millor el règim de vents, de característiques
diferents als que arriben a terra.

3.1.

Canvi climàtic

Des de 1997 a la data hi ha hagut molts canvis i avenços graduals en l'opinió científica,
política i pública sobre el canvi climàtic i l'escalfament global.
Del titubeig inicial, dels primers passos per enfrontar el problema, el retrocés amb
l'irresponsable govern de George W. Bush i el boicot irracional dels anti-canvi-climàtic,
avui estem en un moment on les dades i els fets ja no permeten ni negar, ni mentir, ni
escombrar el problema sota la catifa.
El Canvi Climàtic és un canvi significatiu i durador dels patrons locals o globals del clima,
les causes poden ser naturals, com per exemple, variacions en l'energia que es rep del
Sol, erupcions volcàniques, circulació oceànica, processos biològics i altres, o pot ser
causada per influència antròpica (per les activitats humanes), com per exemple, a través
de l'emissió de CO2 i altres gasos que atrapen la calor, o alteració de l'ús de grans
extensions de sòls que causen, finalment, un escalfament global.
Figura 10. Variació de la temperatura promig del planeta dels últims 50 anys

Font: NASA, Earth Observatory.
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L'Efecte Hivernacle és un fenomen natural en el qual la radiació de calor de la superfície
d'un planeta, en aquest cas la Terra, és absorbida pels gasos de l'atmosfera i és
reemesa en totes direccions, el que resulta en un augment de la temperatura superficial.
Els gasos més eficients en absorbir la calor s'anomenen gasos d'efecte hivernacle o
gasos d'hivernacle, entre ells està el CO2 que és el que la humanitat en el seu consum
de recursos ha augmentat a nivells mai vistos prèviament i està causant l'escalfament
global.
Figura 11. Emissions de CO2 dels últims 650.000 anys

Font: NASA, Earth Observatory.

Els països occidentals, la Unió Europea, EEUU, Xina, Japó, són els països on més
evident es fa aquest canvi climàtic i en major mesura, el calentament global. Davant la
preocupació latent en els països desenvolupats del planeta, es celebra en aquest context
la cimera del Protocol de Kyoto.
El Protocol de Kyoto és un conveni internacional per la prevenció del canvi climàtic i va
ser el primer tractat internacional de reducció d'emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle. Auspiciat per l'ONU dins de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre
el Canvi Climàtic (CMNUCC) i signat el 2002 per la Unió Europea, té com a objectiu que
els països industrialitzats redueixin les seves emissions un 8% per sota del volum del
1990, ja que els que estan en vies de desenvolupament no tenen cap restricció, com és
el cas de la Xina, l'Índia, o el Brasil, situats entre els més contaminants. El seu nom
formal en anglès es Kyoto Protocol To the United Nations Framework Convention on
Climate Change.

3.2.

Situació a l’Estat Espanyol

Espanya és el país industrialitzat on més han augmentat les emissions. Amb l'escenari
actual, Espanya incompliria greument el Protocol de Kyoto, el principal acord per protegir
el medi ambient i el clima.

Pàgina 12 de 48

Annex 8 – Estudi d’Impacte Ambiental

Figura 12. Emissions de GEH a Espanya (1990-2012)
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Font: Unió Europea.

Fixat el màxim permès com el 115% del total d’emissions comparades amb el 1990 com
a any base, Espanya supera en excés aquests valors des de l’any 1997 amb un ascens
continuat fins al 2008, on l’esclat de la crisi econòmica mundial ha aconseguit reduir
aquests valors, així com també un lleuger canvi de legislació i potenciació de les
renovables. Espanya és un dels pocs països on no es compleix aquests protocol junt
amb Àustria, Portugal, Irlanda i Grècia i sent el país on més han augmentant les
emissions des de la signatura del tractat dins la UE.
El sector energètic és el major causant d’aquest tipus d’emissions, ja que a 2002 el
77,73% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle estaven provocats des del sector
energètic. Aquest fet, sumat a una planificació energètica en el que s’ha apostat per
35.000 MW de centrals tèrmiques de cicle combinat més l’ampliació de la indústria del
carbó a Almeria ha provocat l’augment ininterromput d’aquests emissions.
A la península ibèrica, el potencial eòlic marí a 2030 entre Espanya i Portugal
representaria entre 20.000 i 25.000 MW de capacitat (segons un estudi de Greenpeace
el 2003):






Golf de Cadis: 10.000 MW
Molls i dics portuaris: 500 MW
Costa cantàbrica: 500 MW
Costa mediterrània: 10.000 MW
Illes: centenars

Taula 1.

Energia eòlica marina potencial

Potència eòlica instal·lada

25.000 MW

Electricitat generada
Hidrogen produit

62.500 milions de kWh/any
Equivalent al 6% del consum de combustible
d’automoció

CO2 no emès

25 milions de tones/any

Inversió realitzada

30.000 milions €
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Dins aquest context Greenpeace veu tres aspectes fonamentals a tenir en compte en la
construcció o habilitació d’aquests parcs eòlics marins: els criteris biològics (recursos
pesquers, espècies sensibles, fons submarins, incidències a la costa), el trànsit marí
(ubicats en cartes nàutiques, no interferir en la pesca) i el turisme (potenciar els parcs
eòlics com una mesura educativa i de sensibilitat).
Per al disseny i desenvolupament d’aquest Pla Eòlic Marí caldria a més tenir en compte:
1. Estudi potencial eòlic a diferents profunditats
2. Establir les normes ambientals per a parcs eòlics marins. Imprescindible la
participació científica i social
3. Classificació segons restriccions ambientals
4. Esquemes de retorn ambiental. Contemplar alternatives d’inversió de fons a
projectes paral·lels de restauració o conservació ambiental
5. Retorn i participació social
6. Definició entre Administració i participació social de programa de construcció de
parcs eòlics i el desenvolupament paral·lel d’infraestructures
7. Parcs eòlics de demostració
8. Assajos de producció d’hidrogen

3.3.

El paper de les energies renovables

Les energies renovables, que el 2007 tenien una quota de participació del 7% de
l'energia primària consumida, han seguit el camí de creixement sostingut establerta fins a
arribar el 2014 al 14,4%. A la resta de tecnologies s'observen comportaments dispars. el
petroli s'ha mantingut en primera posició durant tota la sèrie i amb prou feines ha vist
reduïda la seva aportació en 5,2 punts percentuals. El gas natural ha reduït lleugerament
la seva contribució any a any, fins a situar el 2013 i 2014 en nivells inferiors als de l'inici
de la sèrie. L'energia nuclear ha alternat augments i disminucions en la seva quota
durant tots els anys, fins a arribar el 2014 la seva major participació històrica. Finalment,
en el cas del carbó, la seva aportació a l'energia primària depèn gairebé en exclusiva de
les diferents polítiques elaborades pels governs, sense seguir cap tipus de trajectòria.
Figura 13. Repartiment del consum d’energia a Espanya (2014)

Font: Minetur
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Les energies renovables representen el 15,6% del consum total d'energia final a 2014.
Aquest valor disminueix lleugerament respecte a 2013, quan es va arribar al 15,9%, a
causa del descens de la participació renovable per a generació elèctrica, que va passar
del 9,7% el 2013 al 9,3% el 2014. Les tecnologies renovables tèrmiques van augmentar
lleugerament la seva contribució del 6,2% al 6,4%. L'energia final bruta, mesura de
referència per al compliment de l'objectiu europeu del 20% al 2020, va aconseguir el
17,1% en 2014, amb l'augment de mig punt percentual respecte a l'any anterior. El
consum d'energia final bruta torna a augmentar després de la disminució registrada el
2013 i assoleix el seu valor més elevat en la sèrie analitzada.
El 2014 les tecnologies renovables, incloses entre elles les grans centrals
hidroelèctriques, van cobrir el 42,8% de la demanda d'energia elèctrica peninsular.
L'eòlica va cobrir el 20,3%, la hidràulica el 15,5%, la solar fotovoltaica al 3,1%, la solar
termoelèctrica el 2% i la tèrmica renovable l'1,9%. Com a dada rellevant, cal destacar
que el 4 de febrer de 2014, entre les 20:00 i les 21:00 hores, es va produir la demanda
màxima anual peninsular d'energia elèctrica, moment en el qual les energies renovables
van aconseguir una cobertura del 60,2 %, amb l'eòlica al capdavant, que va cobrir el
34,5% d'aquesta demanda.
Figura 14. Cobertura de la demanda de energía eléctrica 2014

Font: REE
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Figura 15. Potència eòlica instal·lada acumulada a Espanya (2007-2014)

Font: CNMC.

Les comunitats autònomes amb major potència renovable instal·lada segueixen sent
Castella i Lleó, Andalusia, Castella-la Manxa i Galícia, que representen el 64,8% del
total. Respecte a l'ordre de 2013 Canàries avança una posició, i avança al País Basc.
Figura 16. Potència renovable instal·lada a Espanya per communitats (2014)

Font: REE.
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3.4.

Benefici de les energies renovables i la èolica en particular

Les energies renovables, a diferència dels combustibles fòssils, no produeixen emissions
de CO2. La generació renovable substitueix fonts de generació fòssil i evita que les
emissions de CO2 contaminin la nostra atmosfera. Aquesta situació també produeix un
doble estalvi econòmic, ja que no cal fer front al cost que suposen els drets d'emissió i
que caldria pagar si es generés amb fonts fòssils contaminants, ni cal importar aquests
combustibles fòssils dels que Espanya no té. Com es mostra en el capítol 2 del present
Estudi, la nostra economia va haver de pagar en 2014 un total de 38.071.000 d'euros a
l'exterior per importar productes energètics com ara el petroli, el gas i el carbó, causa de
la nostra altíssima dependència energètica exterior que en 2014 va superar el 73%.
Figura 17. Estalvis produïts per l’ús d’energies renovables a Espanya

Font: REE.

Gràcies a la generació renovable elèctrica, tèrmica i amb biocarburants, durant 2014 el
Sector de les Energies Renovables va evitar la importació de 20.577.904 tones
equivalents de petroli (tep) de combustibles fòssils, amb un estalvi econòmic associat de
8.469.000 d'euros. Les tecnologies renovables també van evitar l'emissió de 54.433.800
tones de CO2 a l'atmosfera i estalviar els 325 milions d'euros que en concepte de drets
d'emissió hauria d'haver pagat el nostre país de no existir la generació renovable.
En substituir l'electricitat produïda amb gas natural, carbó i fuel / gas per electricitat
d'origen renovable, es redueix la nostra dependència energètica i es genera un important
estalvi en evitar la importació d'aquests combustibles fòssils. El 2014, la generació
elèctrica amb energies renovables va ser de 74.907 GWh. Si no hi ha aquesta generació
renovable, o no poder comptar amb ella, hauria d'haver-se generat aquesta electricitat
amb centrals de gas de cicle combinat, carbó i fuel / gas, segons el mix energètic actual.
Les renovables elèctriques van evitar 15.201.513 de tep de combustibles fòssils amb un
estalvi econòmic associat de 2.870 milions d'euros.
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Figura 18. Estalvi econòmic i TEP substituïts (2007-2014)

Font: REE.

Un altre benefici molt particular de l’energia eòlica és que redueix el preu de mercat de
l’electricitat. El cost final de la factura domèstica de la llum depèn de tres grans
components: els costos regulats (que el 2014 van suposar al voltant del 54%), el cost de
la generació elèctrica (25%) i els impostos (21%).
Els costos regulats del sistema són el transport, la distribució, el pagament dels
interessos del dèficit de tarifa, l'incentiu que es paga a les grans indústries per reduir el
seu consum elèctric en cas que fos necessari (interrompibilitat), els pagaments per
capacitat a tecnologies convencionals (inclosos els suports al carbó nacional), els
incentius a les renovables i la cogeneració, i els sobrecostos per la generació elèctrica a
les illes, on resulta més car produir que a la Península.
El cost de l'energia es fixa en un mercat competitiu (pool) on les diferents fonts d'energia
ofereixen l'electricitat per satisfer la demanda prevista amb un dia d'antelació. Com el
cost del vent és zero, els productors d'energia eòlica poden oferir l'electricitat a un preu
més baix que altres. Per això, el preu del mercat elèctric baixa els dies de més vent, en
desplaçar a tecnologies amb combustibles més cars. Al final de mes, es fa una mitjana
amb els preus de tots els dies. Com més gran és la proporció d'energia eòlica
consumida, menys paguen els espanyols en el seu rebut de la llum, i al revés.
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Figura 19. Cobertura eòlica de la demanda i preu horari del mercat (2015)

Font: AEE (Asociación Empresarial Eólica)

L'efecte reductor de l'eòlica en els preus es veu molt clar en 2014, en què hi va haver
una diferència molt clara entre el primer i el segon semestre. En el primer, en el que va
bufar més el vent, l'eòlica va ser la primera tecnologia del sistema, amb una producció de
28,7 TWh (segons dades de REE). El preu mitjà del mercat elèctric diari es va situar en
33,06 €/MWh (dades de OMIE), un 11,31% per sota del mateix període de l'any anterior.
Per contra, en el segon semestre la generació eòlica va baixar (va ser de 21,7 TWh) i el
carbó va ser la primera tecnologia del sistema. Això va tenir com a conseqüència que, tot
i la caiguda dels preus dels combustibles fòssils, el preu mitjà del mercat diari pugés a
51,02 €/MWh, un nivell molt similar al de l'any anterior, de 51,12.
El preu mitjà del mercat diari d'electricitat el 2014 va ser de 42,13 €/MWh. Sense eòlica,
hagués estat 18,96 € (un 31%) més alt, de 61,09 euros.
En els primers quinze dies de 2015, aquest efecte reductor de l'eòlica es veu encara més
clar: el preu mitjà del mercat diari s'ha situat en 55,66 €/MWh, fet que suposa una pujada
de més del 67% respecte al mateix període de l'any anterior. El motiu? Que la producció
eòlica, segons dades provisionals de REE a 15 de gener, ha estat de 1.494 GWh, un
50% inferior a la dels primers dies de 2014.
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4. Descripció de l’entorn natural
La diversitat d'hàbitats i espècies a l'àrea marina del Sistema de canons occidentals del
Golf de Lleó és excepcional. La costa es caracteritza per la presència d'abundants
penya-segats rocosos, illots de diferents mides, cales i petites platges d'una gran bellesa
paisatgística. Però són els seus fons marins els quals destaquen per la seva riquesa
d'ambients i per una alta diversitat biològica, tant vegetal com animal. Una immersió des
de la costa fins als 400 metres de profunditat permetria observar la majoria dels hàbitats
que caracteritzen el mar Mediterrani, entre els quals destaquen els fons sorrencs amb
denses praderies de fanerògames marines, el coral·ligen litoral dominat per invertebrats,
els fons detrítics i els oasi de roca aflorant, on es concentra una gran diversitat
d'espècies i de formes animals.
Són característics d'aquesta zona la proliferació dels diferents aspectes de l'anomenat
"coral·ligen", comunitat emblemàtica dels fons marins mediterranis i del que trobem des
de grans blocs i parets verticals fins a petits enclavaments de roca d'origen biogènic.
D'entre tots aquests ambients, ocupen un lloc destacat les parets verticals del canó
submarí de Creus, on encara es pot trobar una de les comunitats de coralls freds més
ben conservada de tota la Mediterrània. Aquesta gran varietat d'hàbitats i ambients
marins alberga així mateix un elevat nombre d'espècies animals amb estils de vida molt
diferents, com filtradors, suspensívors, detritívors, carronyers i caçadors, que es
beneficien de l'alta productivitat biològica característica de les aigües del golf de Lleó .
La zona costanera submergida té un alt valor paisatgístic i ecològic, amb una àmplia
varietat de tipus de fons al llarg de tot el seu litoral. La zona nord del cap es caracteritza
per tenir una costa rocosa amb forts pendents i comunitats dominades per organismes
que colonitzen fons rocosos, mentre que la zona sud (golf de Roses) predominen les
planes amb fons de sorra i fang dominada per comunitats de fons tous .
A mesura que ens allunyem de la costa, ens trobem amb una estreta plataforma
continental en què s'alternen totes aquelles comunitats pròpies de zones fangoses i
detrítiques. Els mol·luscs bivalves i els cucs marins es disputen la matèria orgànica
existent dins del sediment, mentre que les plomes de mar, els lliris marins, les ofiures i
les anemones competeixen per l'aliment en suspensió provinent de capes més
superficials i que es va dipositant sobre el fons.
La roca aflora en certes zones de la plataforma on els corrents de fons aconsegueixen
altes velocitats, deixant al descobert un substrat òptim per a la formació de boscos de
gorgònies i d'esponges. Aquestes comunitats tenen un alt interès ecològic, ja que
afavoreixen el desenvolupament d'un gran nombre d'espècies animals que viuen
associades. Les plataformes continentals són, en general, grans extensions
sedimentàries amb un baix relleu i amb poques estructures que permeten donar refugi a
animals vulnerables de ser depredats. La presència de comunitats ben desenvolupades
d'espècies de suspensívors o filtradors, que augmenten la complexitat estructural
d'aquests fons, els converteixen en nuclis de vida, on la diversitat d'espècies animals és
molt més gran que la que es pot trobar en els seus voltants.
El descens a majors profunditats seguint el relleu que proporcionen les parets del canó
submarí de Creus ens ofereix la possibilitat de contemplar la vida marina en un dels
ambients més espectaculars dels nostres mars. Més enllà dels 130 metres de profunditat
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ens trobem amb un paisatge abrupte i, en ocasions, d'aparença hostil, comparable al
d'un descens pel congost d'un riu. Seguint el perfil de la cara sud del canó submarí, ens
trobem amb parets verticals de roca aflorant que acaben en grans terrasses
sedimentàries, en les quals es desenvolupen comunitats típiques de fons tous,
dominades per ceriantarios i alcionaris. Les vores d'aquestes terrasses deixen lliure la
roca que les conforma, tornant-se a enfonsar en aquests punts cap a les profunditats en
forma de penya-segats abruptes. A partir dels 150-200 metres de profunditat,
especialment a la paret sud del canó, comencen a dominar els ambients amb presència
contínua de roques de diferents mides, conformant el paisatge típic de l'interior del canó.
Les zones dominades per substrats rocosos alberguen les comunitats dels coralls
profunds o freds en la qual es troba un gran nombre d'organismes: corals, esponges,
equinoderms, mol·luscs i crustacis, tots ells dependents de les partícules en suspensió
que els corrents transporten des de la costa fins a aquestes profunditats.
Tot i que són quatre les espècies de coralls freds identificades a l'interior del canó
submarí, l'espècie dominant que caracteritza aquestes comunitats és Madrepora oculata.
És interessant puntualitzar que la majoria de comunitats de coralls freds de l'Atlàntic
estan dominats per una altra espècie de corall fred anomenada lophelia pertusa. En el
cas del canó de Creus, aquest corall apareix únicament de forma aïllada i és Madrepora
oculata l'espècie que forma agregacions de densitats elevades. Aquesta espècie és
abundant en profunditats entre els 180 i els 300 metres, formant poblacions amb una alta
concentració de colònies de mida mitjana o gran. La gran majoria d'aquests corals es
troben en parets verticals, tot i que un nombre significatiu d'ells es desenvolupen en
roques o en extraploms.
A les parets de l'altre canó submarí de la zona, el de Lacaze-Duthiers, ambdues
espècies, Madrepora oculata i lophelia pertusa, dominen per igual i s'estenen fins a
majors profunditats que al canó de Creus. La diversitat biològica representada en
aquestes comunitats de coralls freds és molt elevada si es compara amb la qual es pot
observar en hàbitats de fons sorrencs que dominen la plataforma continental. De fet, la
fauna acompanyant en aquests oasis de vida submarina pertany a grups animals molt
diversos, entre els quals destaquen diferents espècies d'organismes sèssils, com
braquiòpodes, bivalves, briozous, esponges i poliquets així com altres corals solitaris.
Les espècies mòbils també estan representades en aquestes comunitats de coralls i
entre elles destaquen diferents espècies de ofiuras, crustacis decàpodes i eufausiáceos,
que troben refugi entre les branques dels corals. Així mateix, també s'han reconegut un
gran nombre d'espècies de peixos, com la bròtola de roca, el peix sabre o el congre, que
troben en aquests hàbitats tant aliment com a protecció i refugi.

4.1.

Biodiversitat

Les més de 2.000 espècies descrites en l’àrea dels canons occidentals del Golf de Lleó
representen una quarta part de tota la diversitat del mar Mediterrani.
La situació geogràfica privilegiada de l’àrea del Golf de Lleó, afavoreix l’arribada de
aigües riques en nutrients i en matèria orgànica, provinents principalment dels l’aportació
fluvial del riu Roine. Aquestes aigües, refredades pels vents de component nord
habituals a la zona, s'enfonsen pel canó submarí un cop arriben a l'altura del cap de
Creus. Aquest efecte embut que produeix el canó afavoreix la circulació de les masses
d'aigua i la dispersió de grans quantitats d'aliment cap a totes les seves zones, fomentant
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el desenvolupament de comunitats bentòniques molt riques, tant en nombre d'espècies
com en densitat i biomassa. Així mateix, el fort hidrodinamisme que sacseja les aigües
més superficials de l'àrea marina del cap de Creus juga també un paper decisiu en la
manera en què aquests nutrients són repartits per les aigües més succintes, permetent el
desenvolupament de denses poblacions dominades per algues i invertebrats.
4.1.1. Espècies pelàgiques
Donada la situació excepcional a la zona dels canons occidentals del Golf de Lleó, es
registren altes tasses de producció primària en aquestes aigües, que es caracteritzen per
una estacionalitat molt marcada. Aquestes elevades concentracions de microalgues són
en part les responsables dels increments de la producció secundària de la resta de
nivells tròfics.
Figura 20. “Krill”

La riquesa faunística de la comunitat zooplanctónica en el Sistema de canons
occidentals del Golf de Lleó és espectacular i les espècies que en formen part són molt
nombroses. S'han descrit un total de 23 grups taxonòmics diferents a l'interior del canó
submarí, entre els quals els copèpodes ocupen una posició destacada donada la seva
abundància relativa, arribant a representar més del 70% del total d'individus. Més enllà
dels copèpodes, estan també molt ben representats grups molt diversos entre els quals
caldria destacar els sifonòfors, els cladòcers, els taliáceos i els eufausiáceos.
Un d’aquests grups, els eufausiáceos, coneguts com a “krill” tenen un paper com a font
d’aliment principal de molts organismes marins:
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Figura 21. Peixos pelàgics

El golf de Lleó és una important zona de
reproducció de diferents tipus de peixos i
aquesta circumstància és especialment
significativa quan es fa referència a
espècies d'alt valor comercial com "peix
blau" que constitueixen grans bancs, com
la sardina (Sardina pichardus) o el seitó
(Engraulis encrasicolus).
El Sistema de canons occidentals del Golf
de Lleó no es pot considerar una àrea
d'especial importància per a les tortugues
marines. No obstant això, sí que és una
zona de pas entre les costes espanyola i
francesa, donat el caràcter migratori
d'aquests
rèptils.
Els
albiraments
d'individus de tortuga babaua (Caretta
caretta) són en general molt ocasionals.

Figura 23. Cetacis

Figura 22. Tortugues

El Golf de Lleó és una de les àrees amb
major població de cetacis del Mediterrani
occidental.
Les
espècies
més
freqüentment avistades són:
 Dofí ratllat (Stenella Coeruleoalba)
 Dofí mular (Tursiops truncatus)
 Dofí de Risso (Grampus griseus)
 Cap d’Olla Negre (Globicephala
melas)
 Rorqual comú (Balaenoptera physalus)

4.1.2. Aus marines
L’elevada productivitat de la zona i especialment els importants bancs de seitó atrauen i
mantenen una important població d’aus marines en aigües profundes, sobretot en les
zones properes als canons. Les espècies més trobades són:



Gavià argentat (Larus michahellis)
Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

També se li sumen les espècies que s’acosten a la zona de canons durant l’època
reproductora:





Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan)
Baldriga pufí baleàrica (Puffinus mauretanicus)
Escateret (Hydrobates pelagicus)
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Figura 24. Baldriga mediterrània

Figura 25. Baldriga pufí baleàrica

4.1.3. Espècies bentòniques
L’àrea marina dels canons occidentals del Golf de Lleó es coneguda per l’excepcional
diversitat d’espècies de invertebrats bentònics presents al fons marí. Aquests
organismes formen part d’un mosaic d’hàbitats, des de fons sedimentaris i detrítics fins a
fons rocosos i comunitats de corall de profunditat.
Les espècies més comuns d’aquest entorn són:
Cnidaris i esponges
Els coralls, les gorgònies i les esponges són els organismes més representatius dels
fons submarins dels Sistema de canons occidentals del Golf de Lleó. En les aigües
d’aquest entorn es troben principalment:




Gorgònia groga (Eunicella cavolinnii)
Gorgònia vermella (Paramuricea clavata)
Gorgònia blanca (Eunicella singularis)

En un segon nivell però també abundants són les plumes de mar:




Pennatula rubra
Pteroeides spinosum

També són habituals les colònies de pennatulacis. Aquestes poblacions, a més
d’estabilitzar el substrat gracies a la seva capacitat per fixar-se en fons tous, afavoreixen
la retenció de partícules al seu voltant. Algunes d’aquestes espècies són:





Pennatula phosphorea
Funiculina quadrangularis
Virgularia mirabilis
Cavernularia pusilla

Dins del grup dels coralls tous destaquen els alcionaris, coneguts popularment com
“mans de mort”. Aquesta espècie (Alcyonium palmatum) junt amb la ploma de mar
(Pteroeides spinosum) són les més abundants de la plataforma continental.
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Figura 26. Alcyonium palmatum

Figura 27. Ploma
spinosum)

de

mar

(Pteroeides

Els coralls més interessants de la zona són els coralls blancs de profunditat o d’aigües
fredes. Les quatre espècies presents en aquesta zona són:





Madrepora oculata
Lophelia pertusa,
Dendrophyllia cornigera
Desmophyllum dianthus

Les esponges de mar més comuns són:





Cliona viridis
Tethya auratium (taronja de mar)
Haliclona elegans
Axinella damicornis






Aniella polypoides
Desmacidon fruticosum
Poecillastra compressa
Phakellia ventrilabrum

Altres invertebrats
Figura 28. Anèlids

Representats per espècies sèsils com per
les que viuen enterrades en arenes i llims de
la plataforma continental. S’identifiquen més
de 200 espècies.
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Figura 29. Equinoderms

Són un grup molt nombrós i divers que
incluou:
 Eriçons
 Estrelles de mar
 Ofiures
 Holotúries

Figura 30. Mol·luscs

Són un dels grups d’invertebrats amb major
diversitat del medi marí i colonitzen tot tipus
de substrats i hàbitats. Les comunitats de
fangs costers es caracteritzen per la
presència de petxines de bivalves.

Figura 31. Cefalòpodes

Del grup dels cefalòpodes destaquen els
pops de les espècies Eledone cirrosa,
Eledone moschata i Octopus vulgaris, les
sípies Sepia officinalis i Sèpia elegans i el
calamar Sepietta oweniana.

Figura 32. Braquiòpodes

Els braquiòpodes conformen un grup amb
poques espècies descrites, però poden
formar poblacions molt denses si les
condicions els són favorables. Aquest és el
cas de Gryphus vitreus i Mergelia truncata,
que viuen a les parets del canó submarí, en
fons dominats per coralls d'aigües fredes.
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Figura 33. Crustacis

Els crustacis destaquen especialment per
l'important nombre de grups diferents que
s'ha identificat fins al moment en l'àrea.
De fet, són vint-i-tres les espècies
registrades fins ara en el canó submarí.
Sent el grup més abundant del
zooplàncton, amb diferència, destaquen
entre ells el grup dels copèpodes.

Figura 34. Accídies

Finalment, els ascidis estan representades
per una trentena d'espècies diferents.
Aquests animals poden ser tant colonials
com individuals, sempre amb una etapa
sèssil en la seva forma adulta. A la zona del
cap de Creus són abundants els individus
del gènere Pyura i Microcosmus, així com
organismes de les famílies Didemnidae i
Polyclinidae les espècies.

Peixos
En el sistema de canons occidentals del Golf de Lleó existeix una fauna rica en peixos
des dels típicament litorals associats als fons de roca, passant per les espècies
pelàgiques anomenades anteriorment i fins arribar a les espècies que viuen o associades
a fons marins més profunds.
Entre les roques es habitual observar la presència de:





Doncell (Lappanella fasciata)
Cap-roig (Scorpaena Scrofa)
Mòllera de roca (Phycis phycis)
Llobarro (Pagellus bogaraveo)

En algunes zones apareixen:




Doncelles (Coris Julis)
Cabrilles (Serranus Cabrilla)
Morenes (Muraena helena)

A major profunditat trobem:




Gallineta (Helicolenus dactylopterus)
Congre (Conger conger)
Peix espasa (Lepidopus caudatus)
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En els fons arenosos predominen els escorpènids i peixos plans com raps o galls, tots ells
amb un alt interès comercial al Mediterrani. Entre els 50 i els 100 metres de profunditat es
troben molts exemplars de salmons i capellanes mentre que entre 100 i 200 metres destaca
el lluç.

Pàgina 28 de 48

Annex 8 – Estudi d’Impacte Ambiental

5. Impacte sobre el medi ambient
El potencial d’impacte advers està àmpliament associat amb la construcció del projecte.
Per altra banda, el present projecte també ofereix potencials positius d’impacte sobre el
medi ambient, més enllà de la generació d’energia renovable neta descrita en l’apartat 3
del present annex, com és la millora de l’hàbitat per l’ecosistema marí.
En la següent taula es presenta un resum de la relació directe entre els diferents
elements del present parc al litoral català amb els diferents tipus d’impacte
mediambiental possibles.
Tipus d’impacte ambiental de la present estructura offshore

Taula 1.

Ecologi
Qualita
a
t
de
terrestr
l'aigua
e

Aspectes

Ecologi
a
marina

Pesc
a

Impact
e
visual

Gestió
de
residu
s

Peril
Qualita
Patrimon l per Sorol
t
de
i cultural a la l
l'aire
vida

Construcció
Aerogenerad
or

Estructur
a suport
Torre

Subestació
offshore

Estructur
a suport
Unitat
Jetting

Cablejat
submarí

Protecció
del cable

Operació i manteniment
Aerogenerador
Subestació offshore
Cablejat submarí

5.1.

Qualitat de l’aire

El present projecte es localitza en aigües profundes pròximes al litoral català al nord del
territori. En aquest entorn no existeix cap desenvolupament actualment, tot i que hi ha
emissions locals produïdes pels bucs.
A Catalunya va ser creada la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació
Atmosfèrica (XCPCA) l’any 1983, actualment adscrita al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta institució, divideix el territori en
diferents zones on es mesura aquesta qualitat.
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Figura 35. Zonificació de la Qualitat de l’Aire

Font: Generalitat de Catalunya.

El present parc eòlic es troba dins la zona 9 de l’Empordà que conté dos punts de
mesura:
Taula 2.

Zona de Qualitat ambiental de l’Empordà

ZQA 9: Empordà
Municipi

Ubicació

Automàtica

Manual

Begur

Centre d’Estudis de Mar

O3

Benzè

La Bisbal d’Empordà

Ajuntament

PM10, PM2.5, metalls,
B(a)p

L’any 2014, a la Zona de Qualitat de l'Aire 9, Empordà, els nivells mesurats de diòxid de
nitrogen, de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules
en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, plom i el benzè estan per sota dels valors
límit establerts per la normativa vigent.
Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat
els valors objectiu establerts a la legislació.
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En relació al valor objectiu de l’ozó troposfèric per a la protecció de la vegetació, s’ha
superat al punt de mesurament de Begur (Centre d’Estudis del Mar), mentre que no s’ha
superat en cap ocasió ni el llindar d’informació, ni el llindar d’alerta, ni el valor objectiu
per a la protecció de la salut humana.
En relació a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari
d'emissions i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen
els objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent.
5.1.1. Fase de construcció
Només hi haurà emissions temporals i altament localitzades dels bucs marins utilitzats
per instal·lar les turbines. Aquestes emissions no tindran cap impacte significant ni
permanents en la qualitat de l’aire al medi ambient.
5.1.2. Fase d’operació
Tal com s’ha comentat al capítol 3 del present annex, els aerogeneradors eòlics generen
energia sense emetre cap tipus d’emissions i per tant tenen una reducció equivalent a la
potència elèctrica total produïda al llarg de l’any, que d’altra banda seria amb producció
de cicle combinat, carbó o nuclear.
Les visites de operació i manteniment tenen lloc amb vaixells lleugers de manteniment
amb bucs més grans en casos ocasionals de reparació. Aquestes visites no tenen cap
impacte significatiu en l’aire.
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5.2.

Contaminació acústica

Sabent la llargada del temps en que el medi ambient marí està exposat a soroll submarí
és útil per gestionar-ne l’impacte ambiental.
Per tal de mesurar l’acústica sota l’aigua, habitualment es fan servir els següents
indicadors:




Sound pressure level (SPL): Nivell mig de soroll expressat en dB re 1uPa. Per
fonts impulsives, com és el cas de les pilots de succió, el període de medició és el
temps que conté el 90% de l’energia del so. Les fonts contínues de so, com és el
cas del pilots o els vaixells és mesuren en SPL.
Sound exposure level (SEL): L'energia total de soroll durant el període de mesura
s'expressa en dB re 1 μPa2·s. El SEL s'utilitza comunament per a les fonts
impulsives, ja que permet una comparació de l'energia continguda en els senyals
impulsives de diferent durada i nivells pic.

5.2.1. Fase de preconstrucció
El soroll de fons pot ser utilitzat com un punt de referència per avaluar l'impacte
ambiental de les noves fonts. En aigües profundes, on s'ubica el present parc eòlic, no
se sap prou per predir el nivell de soroll de fons.
Les activitats que es produeixen abans de la construcció del parc eòlic inclouen l’estudi
geofísic i geotècnic, la instal·lació de l’estació meteorològica i un augment en el trànsit
marítim. Estudis geofísics de parcs eòlics en alta mar es duen a terme normalment
utilitzant boomers i sparkers, però poc se sap sobre el nivell de soroll submarí aquests
emeten. No hi ha mesuraments disponibles de soroll de la instal·lació del màstil
meteorològic, però ja que tenen una fundació similar als aerogeneradors eòlics, els
nivells de soroll poden ser similars.
El trànsit de vaixells augmentarà als voltants del parc eòlic abans de la seva construcció i
continuen fins el desmantellament. Els mesuraments dels petits vaixells que són
susceptibles de ser utilitzats durant l'enquesta són limitades. Un remolcador de 25
metres d’eslora tirant d'una barcassa buida, un escenari que és probable que es
produeixin durant la construcció del parc eòlic, s'ha medit en 170 dB re 1 microPa @
Nivell 1 m Font. L'efecte sobre la fauna marina del soroll vaixell no està clar, havent-se
observat les reaccions d'atracció i repulsió al mateix temps.
5.2.2. Fase de construcció
Una de les activitats més importants durant la construcció del parc eòlic és la instal·lació
del suport estructural, en aquest cas Spar amb el seu sistema d’amarrament, en aquest
cas, els pilots dirigits. Els principals afectats per aquest tipus de construcció són els
mamífers marins, en el cas del present projecte les diferents espècies de dofins
enumerades al capítol 4 del present annex.
L’impacte acústic submarí en mamífers marins generalment es divideix en impacte en el
comportament i impacte psicològic. L’impacte sobre el comportament inclou canvis en la
vocalització, descans, immersió, comportament respiratori, les relacions mare fill i evitar
la font de soroll.
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L’impacte acústic psicològic té a veure amb el sistema auditiu de l’animal. Quan el
sistema auditiu està exposat a un soroll elevat durant una durada específica, les cèl·lules
sensorials de pèl comencen a patir fatiga i no tornen immediatament a la seva forma
habitual. Això causa una reducció de la sensibilitat auditiva de l’animal. Si no es passa
d’un valor crític, les cèl·lules tornaran a la seva forma habitual.
Taula 3.

Criteris d’impacte per comportament en cetacis
Criteri d’impacte per comportament
Pilots clavats
Pilots dirigits
SPL 160 dB re 1 uPa
SPL 120 dB re 1 uPa

Espècie
Cetacis

Taula 4.

Criteris d’impacte psicològic en cetacis

Espècie

Impacte

Cetacis de mitjana
freqüència (majoria
de dofins)

Temporal
Permanent

Criteri d’impacte psicològic
Pilots clavats
Pic 224 dB re 1 uPa
2
SEL 183 dB re 1 uPa ·s
Pic 230 dB re 1 uPa
2
SEL 198 dB re 1 uPa ·s

Pilots dirigits
SPL 180 dB re 1 uPa
Pic 230 dB re 1 uPa
2
SEL 215 dB re 1 uPa ·s

Definits aquests criteris, es defineixen les zones d’impacte:
Figura 36. Definició de zones d’impacte

1
2
3
4

1.
2.
3.
4.

Zona audible
Impacte sobre el comportament
Impacte psicològic temporal
Impacte psicològic permanent
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5.2.3. Fase d’operació
Els treballs de manteniment de les turbines de vent provoquen un cert augment en el
trànsit de vaixells a la zona d'un parc eòlic en funcionament. A més, les diferents parts de
les turbines generen soroll que es propaga a través de l'aigua. Les reaccions dels peixos
sobre el soroll de les turbines i els motors dels vaixells varien, però els resultats d’un
estudi indiquen que l'efecte sobre la majoria de les espècies de soroll en un parc eòlic és
baixa. No hi ha estudis sobre els efectes a llarg termini de l'estrès a causa d'un major
nivell de soroll i els efectes de les pertorbacions de soroll en el comportament de fresa
dels peixos. Especialment marsopes, però fins a cert punt fins i tot foques, són sensibles
al soroll, cap de les dues espècies trobant-se present a la zona de canons del Golf de
Lleó. Avui dia no hi ha estudis que mostren els efectes negatius dels sons en curs en un
parc eòlic a les poblacions de mamífers marins. El soroll de les dues tempestes i els
motors dels vaixells sovint excedeix el soroll generat pels parcs eòlics en funcionament
5.2.4. Mesures adoptades


Zones de seguretat: Les zones de seguretat inclouen les zones d’observació per
activitats d’ancoratge i zones de tancament.
o Zona d’observació: Es dur a terme observació i monitoratge de mamífers
marins per determinar si entren a la zona de tancament.
o Zona de tancament: Si algun mamífer entra o fa el gest d’entrar a la zona
de tancament, s’han d’aturar tots els processos de clavament de pilots.

Taula 5.
Espècie
Cetacis







Zones adoptades per al present projecte
Exposició
acústica
< 180 dB a 10m
> 180 dB a 10 m

Zona
d’observació
500 m
1 km

Zona
tancament
10 m
100 m

de

Zona d’impacte
en comportament
< 5 km
< 10 km

Els procediments de gestió i mitigació estàndard: Aquests procediments es van a
utilitzar per a totes les activitats de pilots, independentment de la seva ubicació i
l'època de l'any, llevat que cap de les espècies de mamífers marins que figuren
en la Llei EPBC (legislació del Regne Unit) s'identifiquen en el potencial de la
petjada de soroll de l'activitat pilots.
Gestió addicional i mesures de mitigació: gestió addicional i / o mesures de
mitigació als procediments de gestió i mitigació estàndard estan per a ser usades
quan és probable que siguin significatius els impactes de l'activitat pilons a les
espècies de mamífers marins que figuren.
Avaluació de l'impacte del soroll submarí: Una avaluació de l'impacte del soroll
subaquàtic s'ha de dur a terme quan és probable que siguin significatius els
impactes de l'activitat pilons a les espècies de mamífers marins que figuren
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5.3.

Gestió de residus

5.3.1. Fase de construcció
Residus de la construcció serà mínim ja que les activitats d'instal·lació de la fundació i de
turbines produeixen volums insignificants de residus. Hi haurà un desplaçament lateral
de sediment durant l’execució de l’estructura suport però sense cap mena de residus
sòlids, tampoc en el cas d’escollir els pilots dirigits com a amarratge. De la mateixa
manera, s'han d'instal·lar càmeres de fondeig, s'extreu aigua intersticial durant la
instal·lació per succió en una barcassa per a l'assentament de sòlids abans del seu
abocament marí pre-aprovat. Opcions de desenvolupament preseleccionats seran
avaluats i les opcions preferides estaran subjectes a avaluació.
No hi haurà, o només residus de la construcció mínima o d'altres deixalles sòlides
generades a partir de les obres d'instal·lació de cable. Els residus sòlids de totes les
obres de construcció serà en gran part relacionada amb les escombraries personal i
consumibles, envasos i material. Aquest haurà de ser eliminats, com exigeix la legislació
del Govern, quan els vaixells tornin a port sense cap impacte advers.
5.3.2. Fase d’operació
No hi ha cap tipus de residu continu sortint d’un aerogenerador eòlic. Residus d’operació
inclouen components usats i fluids. Aquests residus hauran de ser recollits durant les
operacions de manteniment rutinàries i emmagatzemades d’acord amb la llei de gestió
de residus sense cap impacte advers significant.
5.3.3. Mesures adoptades
No s’aplicaran mesures significatives. Es duran a terme directrius sobre millors
pràctiques durant la construcció i operació, incloent:




Les barcasses haurien d'estar proveïdes d'un segellat hermètic d'aigua al seu
casc en el cas que el material excavat/aigua s'hagi de rebutjar/transportat
No es durà a terme excavació/bombament si hi ha indicis de fuites de material, i
qualsevol fuga es repararà immediatament, segons correspongui
Tots els materials de rebuig han de ser emmagatzemats, manejats i transportats
de manera acordada i adequada que compleixi amb l'ordenança d'eliminació de
residus.
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5.4.

Qualitat de l’aigua

La zona proposada es troba a 58 km de la zona costera més propera, Llançà. Aquest
municipi català, a través de l’Agència Catalunya de l’Aigua disposa de 4 punts de mesura
per determinar la qualitat de les aigües de bany del seu territori:





Platja de Grifeu
Platja del Port
Platja de la Farella
Platja del Cau del Llop

Tots 4 punts amb resultats de qualitat de l’aigua excel·lents. La zona està caracteritzada
per corrents marítims de nord-est a sud-oest seguint la costa catalana al llarg de l’any.
5.4.1. Fase de construcció
Es requeriran obres marítimes per fondejos d’aerogeneradors i les obres d'instal·lació de
cable. Els fondejos de turbines poden requerir un mínim de pre-dragatge per facilitar la
instal·lació, encara que el tipus base serà objecte d'un estudi de factibilitat d'enginyeria.
Depenent de l'avaluació d'opcions inicial, la instal·lació del cable a la profunditat
requerida pot implicar algunes obres de dragatge.
Quant als possibles impactes en la qualitat de l'aigua, l'alteració dels fons marins pot
alliberar de sediments a la columna d'aigua que resulta en elevacions localitzades en
materials suspesos. No s'anticipen obres marítimes al parc eòlic que podrien generar
impactes significatius de qualitat de l'aigua com. Aquest fet, juntament amb la petita
escala i l'empremta d'obres marítimes i la distància dels receptors sensibles a l'aigua,
impedirà efectes significatius.
De la mateixa manera, les obres d'estesa de cables de transmissió no es preveu que
generarin cap impacte advers en la qualitat de l'aigua a causa dels corrents en general
febles, la naturalesa de previsió dels treballs d'instal·lació i la distància dels receptors de
sensibilitat.
També hi haurà una descàrrega estàndard mínima per les embarcacions marines. No
obstant això, aquestes consideracions serien temporals i no donen lloc a cap impacte
advers significatiu en la qualitat de l'aigua.
5.4.2. Fase d’operació
En el cas de l’operació, la dimensió de la petjada ecològica de les obres no resulta en
cap impacte hidrològic significatiu que canviés la qualitat de l’aigua en receptors
específics.
L’operació dels aerogeneradors generen 0 impacte en termes de qualitat de l’aigua,
mentre que els vaixells utilitzats per accedir al lloc per rutines de manteniment serien
insignificants.
5.4.3. Mesures adoptades



El control de les taxes de dragatge / excavació, segons correspongui
La realització d'obres marítimes durant l'estació humida
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5.5.

Impacte sobre les aus

5.5.1. Fase de construcció
No hi ha impactes importants a considerar durant la fase de construcció del projecte, ja
que totes les obres de construcció es realitzen al dic sec del port de Barcelona i després
a l’emplaçament escollit però sempre amb operacions a llum del dia i a baixa alçada.
5.5.2. Fase d’operació
La fase d’operació augmenta el grau de conflictivitat amb aquest col·lectiu d’animals, ja
que es crea un problema àmpliament conegut, com és el col·lisionament d’aus. En el cas
dels parcs eòlics offshore, cal destacar la grandària de les aspes, amb un diàmetre de
rotació de 164 metres amb l’aerogenerador escollit.
Cal destacar però la llunyania del mar de l’emplaçament del present parc, cosa que
redueix les possibilitats de vol de les aus en l’ambient i focalitzar doncs, en les rutes
migratòries d’aquest col·lectiu que passin per aquest punt.
5.5.3. Mesures adoptades


assegurar que s'evitin les àrees clau d'importància per a la conservació i la
sensibilitat

Figura 37. ZEPA del Mar de l’Empordà

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, govern d’Espanya.

El present projecte queda fora de les zones marcades per la Xarxa Natura 2000, en les
que s’inclou la ZEPA del Mar de l’Empordà, deixant la zona amb una presència més gran
d’aus.
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la implementació de pràctiques de treball apropiades per protegir els hàbitats
sensibles
proporcionant roda adequada per al personal del lloc i, en llocs especialment
sensibles, que donen feina a un ecologista en el lloc durant la construcció
la implementació d'un programa de monitorització post-desenvolupament
acordats a través de planificació o de llicència condicions
emplaçament dels aerogeneradors el més junt possible per minimitzar la petjada
de desenvolupament (subjecte a restriccions tècniques, com la necessitat d'una
major separació entre les turbines més grans)
agrupar les turbines per evitar l'alineació perpendicular a camins principals del vol
i proporcionar corredors entre grups, alineats amb les principals trajectòries de
vol, dins de grans parcs eòlics
augmentar la visibilitat de les pales del rotor - La investigació indica que els
patrons d'alt contrast poden ajudar a reduir el risc de col·lisió (almenys en
condicions de bona visibilitat (McIsaac 2001)), encara que això no sempre pot ser
acceptable per motius paisatgístics. Un altre va suggerir, però no provat
possibilitat és pintar fulles amb pintura UV, que pot augmentar la seva visibilitat a
les aus
construcció de sincronitzada per evitar períodes sensibles
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5.6.

Ecologia Bentònica

En ecologia es diu bentos (del grec benthos, "fons marí") a la comunitat formada pels
organismes que habiten el fons dels ecosistemes aquàtics. El bentos es distingeix del
plàncton i del nècton, formats per organismes que habiten a la columna d'aigua.
L'adjectiu que es fa derivar de bentos és bentònic.
Figura 38. Ecologia bentònica

Les principals línies de treball de protecció de la biodiversitat marina que històricament
s'han desenvolupat s'engloben en dos grups: la conservació de les espècies, i la
conservació dels llocs d'especial valor ecològic.
El primer grup podria englobar la creació de llistes d'espècies protegides i el posterior
desenvolupament de plans de conservació, així com l'establiment de quotes i contingents
de captures per a les espècies d'interès comercial.
D'altra banda, la protecció de zones d'alt valor ecològic té el seu màxim exponent en
l'establiment d'Àrees Marines Protegides, considerades des d'un punt de vista holístic i
gestionades mitjançant una aproximació ecosistèmica. Aquesta mesura, que és la més
coherent des d'un punt de vista ecològic, es desenvolupa sense detriment de
l'establiment de mesures sectorials, com la creació de Reserves Marines d'interès
pesquer o d'Àrees Especials per a la Navegació (aquestes últimes sota l'empara de
l'Organització Marítima Internacional).
A Espanya actualment no existeix una legislació específica en matèria de protecció
d'espais o espècies marines, encara que la Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat, com a norma bàsica sobre biodiversitat, ha fet un pas important respecte a
l'anterior legislació, en tant que pren en consideració, d'una manera específica, la
biodiversitat marina, i estableix unes normes bàsiques que regiran el futur en els propers
anys.
A més de la necessitat de realitzar un Inventari del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat,
així com d'un Pla estratègic estatal del patrimoni natural i de la Biodiversitat (incloent tant
el patrimoni terrestre com el marí), la Llei estableix un Catàleg espanyol d'hàbitats en
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Perill de Desaparició, on s'inclouran aquells tipus d'hàbitats la conservació o restauració
requereixin mesures específiques.
La Llei crea la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i, dins d'aquest,
el Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades, on s'inclouran espècies o tàxons dins de
les categories "en perill d'extinció" i "vulnerable".
Pel que fa a protecció d'àrees marines, la norma estableix una nova figura de protecció
dels espais naturals, juntament amb els Parcs, Reserves, Monuments Naturals i
Paisatges Protegits, que són les "Àrees Marines Protegides". També estableix un règim
especial per a la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000, que es constitueix per les Zones
Especials de Conservació (ZEC) i les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
Pel que fa a competències, la Llei estableix que correspon a l'Administració General de
l'Estat, a través del Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, l'exercici de les
funcions administratives a què es refereix la llei, respectant el que disposen els Estatuts
d'Autonomia de les comunitats autònomes del litoral, en els següents supòsits:
Quan es tracti d'espais, hàbitats o àrees crítiques situats en àrees marines sota sobirania
o jurisdicció nacional, sempre que no hi hagi continuïtat ecològica de l'ecosistema marí
amb l'espai natural terrestre objecte de protecció, avalada per la millor evidència
científica existent.
Quan afecten, bé espècies els hàbitats se situen en els espais a què es refereix el
paràgraf anterior, bé espècies marines altament migratòries.
Quan, de conformitat amb el dret internacional, Espanya hagi de gestionar espais situats
en els estrets sotmesos al dret internacional o a alta mar.
A la Mediterrània la vida per sota dels 50m de profunditat no és molt abundant, de
manera que els efectes a nivell de fons marí no s'esperen rellevants. Tot i això
s'analitzen els possibles impactes en l'ecologia bentònica des d'un punt de vista general.
5.6.1. Fase de construcció







Pertorbació deguda a l'augment de sediments suspesos i dipositats.
L'abocament de productes contaminants des dels vaixells de construcció.
Recuperació de la mobilitat dels contaminants dels sediments del fons que porta
a una reducció en la qualitat de l'aigua.
Soroll i vibracions que puguin tenir un efecte fisiològic en les espècies
bentòniques.
Pèrdua d'hàbitats
Danys en praderies de Posidònia, protegida com a espècie en perill d'extinció.

5.6.2. Fase d'operació



La pèrdua directa d'hàbitat del fons marí a causa de la presència de la
fonamentació de la turbina i l'erosió associada.
Creació d'un nou hàbitat i un escull artificial a causa de la presència de les
fonamentacions mitjançant escullera que actua com a protecció contra la
soscavació.
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Canvis en els patrons sedimentaris, en el transport de sediments suspesos i les
condicions dels sediments.
El soroll i les vibracions que puguin afectar el comportament de les espècies
bentòniques.

5.6.3. Mesures adoptades
Entre les possibles mesures de mitigació es poden incloure els següents:




Gestió de contaminants.
Estudi de les zones viables per a l'abocament de l'excedent dragatge
Tècniques de construcció adequades podrien reduir al mínim l'augment de
sediments en suspensió a la columna d'aigua.
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5.7.

Recursos ictícoles

Peixos i mariscs formen un component fonamental de l'ecosistema marí, en qualitat de
depredadors del bentos marí i la presa de les aus i mamífers marins. Moltes espècies
són de valor per a la conservació inherent i per tant protegida per una varietat de la
legislació.
Figura 39. Recursos ictícoles

5.7.1. Fase de construcció







Dirigir la pertorbació i la pèrdua de zones de fresa i cria causa de la instal·lació de
fonamentació.
Els impactes indirectes a les zones de fresa i cria, i en les rutes de migració, a
causa del augment de sediments suspesos i dipositats.
Alteració dels hàbitats del fons marí de la suspensió de sediments i l'augment de
la deposició.
Recuperació de la mobilitat dels contaminants dels sediments del fons que
comporta a una reducció en la qualitat de l'aigua.
Abocament dels contaminants procedents de vaixells de construcció que porta a
una reducció en la qualitat de l'aigua.
Soroll i vibracions que puguin tenir un impacte en els peixos i espècies de
mol·luscs.

5.7.2. Fase d'operació



La pèrdua directa d'hàbitat dels peixos clau (fresa, cria o zones d'alimentació), a
causa de la presència dels fonaments de la turbina i les erosions associades.
Introducció d'un nou hàbitat més tranquil a causa de la instal·lació de turbines (i
conseqüent reducció del trànsit de vaixells en superfície). Possible millora de la
pesca.
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Soroll i vibracions que puguin afectar el comportament de les espècies de peixos i
mariscs.

5.7.3. Mesures a adoptar
Es considera que els efectes favorables deduïts per la generació de la turbina i la
conseqüent disminució de les emissions perjudicials justifiquen els possibles efectes
locals de la fonamentació.
D'altra banda se suposa que es produirà una ràpida colonització de la superfície de la
fonamentació.
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6. Medi ambient humà
6.1.

Impacte sobre el paisatge

Una preocupació generalitzada quan es tracta el tema de l'eòlica marina és la visibilitat
dels parcs. Cal destacar que, donada la curvatura de l'horitzó i l'òptica de l'entorn marí,
els aerogeneradors a 5 milles (8 km) de l'observador gairebé no es perceben des de la
costa, sent en molts casos no visibles. El parc està previst a 58,3 km del punt més proper
a la costa (Llança).
S'han realitzat diversos estudis sobre els efectes paisatgístics dels parcs eòlics offhsore,
els quals s'adjunten a continuació.
Figura 40. Simulació de parc eòlic offshore a 8 km de la costa (Ladenburg 2007)

Figura 41. Simulació de parc eòlic offshore a 16 km de la costa (Ladenburg 2007)

La presència del molí de vent offshore pot tenir efectes desfavorables a causa de
l'impacte visual que aquest generi des de les platges de la costa de Tarragona.
No obstant això, es preveu que la torre sigui un enclavament al qual es pugui arribar amb
petits vaixells de pesca i on els turistes podran acostar-se en alguns casos a contemplar
com és una instal·lació energètica neta. Per això caldrà procurar que el parc es
converteixi en un lloc atractiu des de diversos punts de vista. Per això és important
escollir una geometria que no resulti ni agressiva per a l'entorn ni desagradable per a la
vista.
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6.2.

Pesca comercial i transport i mercaderies i passatgers

6.2.1. Fase de construcció





Presència d'obstacles marins nous.
Impactes sobre les espècies explotades comercialment.
Seguretat / interferència amb la maquinària de construcció.
Interferència amb les línies regulars de mercaderies i passatgers.

6.2.2. Fase d’operació







Presència d'obstacles marins nous.
Impactes sobre les espècies explotades comercialment.
Qüestions de seguretat de navegació.
Possible obstrucció de les xarxes d'arrossegament i arts d'ancoratges fixos
ocasionats per la infraestructura submarina.
Possible augment de la pesca mitjançant l'addició d'àrees "escull" artificial.
Interferència amb les línies regulars de mercaderies i passatgers.

6.2.3. Mesures adoptades
Les següents mesures de mitigació de tenir en compte:
Els contractistes hauran de dur a terme totes les obres complint amb l'estàndard de les
polítiques extraterritorials que prohibeixen llançar objectes per la borda i requereixen
d'una ràpida recuperació dels objectes que caiguin accidentalment.
Els pescadors s'informaran de les obres d'estudi i programes de construcció a través
dels canals apropiats.
Estudis dels parcs eòlics operatius han mostrat una perspectiva molt real que la
presència de les fonamentacions pot proporcionar una millora de l'hàbitat i tenir un
impacte positiu sobre els recursos pesquers locals.
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7. Desmantellament
La clausura d'un parc inclou l'eliminació de les turbines de vent i fins a cert punt, els seus
fonaments i els cables.
Els efectes sobre els peixos i les seves poblacions de les activitats de cloenda inclourà el
mateix tipus d'efectes (soroll, alteracions en el sediment, efectes sobre la fauna, etc.) es
descriuen en la construcció del parc eòlic.
Es considera que la minimització dels efectes ambientals es produeix si només es
desmantella el fust de la fonamentació, deixant en el fons la base, ja que sobre ella
s'haurà produït la colonització de les espècies que substitueixen les que es van veure
instal·lades durant la construcció de la torre.

7.1.

Mètodes de deconstrucció aplicables a torres offshore

7.1.1. Demolició per tall i desbrossament
Un possible mètode per a la demolició controlada de la torre consistiria en el seu
desbrossament de cap a força de la torre. Hi tot un seguit de procediments per a això
d'aplicació comuna i ben coneguda com poden ser els procediments d'oxitall, llances
tèrmiques, dispositius d'aigua a pressió, mordasses demolidores, discs de tall i fins i tot
robots dirigits des control remot. Els estris que poden emprar són molt diversos, des dels
cassons, bivalves o pinces abraçadores, fins els discos de tall o les cisalles.
Aquest procés pot en qualsevol cas ser laboriós i té l'inconvenient que la major part de la
feina s'ha d'executar en alçada. Té en canvi l'avantatge de realitzar-se en un espai
limitat, amb reduït impacte en l'entorn i de no requerir elements auxiliars per al maneig
de peces de gran pes i envergadura.
Un altre inconvenient és que requeriran de condicions climàtiques òptimes per evitar
riscos durant el tall de l'estructura, amb altures d'ona mínimes i vent nul.
7.1.2. Desmuntatge de trams complets
Una altra possible via de deconstrucció seria la simple inversió del procés de muntatge.
Això és, la divisió de la torre en cilindres o trams complets que passarien a de baixar
amb grues de gran potència per al seu posterior transport amb barcasses i
desbrossament al port a nivell de sòl. Aquesta divisió es podria fer amb serra o fil de
diamant.
Aquest procés és essencialment anàloga al que seria el desmuntatge de les torres
metàl·liques més convencionals, amb l'afegit d'haver de desbrossar el formigó després
del descens de les peces però l'avantatge associada d'un transport posterior més senzill i
convencional.
Aquest procés té clars avantatges pel que fa a velocitat i senzillesa de deconstrucció i
reduïda afecció a l'entorn, però passa per la necessitat de comptar amb grans grues per
al maneig de les grans peces. Aquest desavantatge, però, és relativa ja que s'ha de
partir de la condició que el mateix desmuntatge de la gòndola i les pales previ a la
deconstrucció de la torre requerirà d'aquests mitjans en qualsevol cas.
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7.1.3. Enderroc per voladura
Una tercera alternativa seria l'enderrocament mitjançant explosius, àmpliament emprada
en la demolició d'edificis i tot tipus de construccions.
Aquesta solució requereix d'elements auxiliars de flotació que evitin que l'estructura vagi
a parar al fons del mar (sempre i que no es parteixi d'aquesta hipòtesi)
L'estructura demolida es transporta fins port per a la seva desbrossament. Aquesta
alternativa és de gran senzillesa i minimitza els mitjans auxiliars necessaris, eliminant a
més el treball en alçada.
Exemples d'antecedents en enderrocament de torres per voladura en terra
Els seus desavantatges, però, són igualment patents, donada la seva gran afecció a
l'entorn (gran ocupació d'espai, impactes sonors i de vibracions). S'haurà de realitzar un
estudi en detall dels efectes ambientals en cas de procedir per aquesta via de
desmantellament.
No hi ha dubte, finalment, que combinacions dels possibles mètodes de deconstrucció
descrits poden ser igualment possibles. Pot resultar favorable, per exemple, desmuntar
complets només els trams més alts de la torre emprant la grua que ha de servir per al
descens de la gòndola, i en canvi demolir els trams més baixos per tall i desbrossament
ja sense la necessitat dels elements auxiliars per al treball a molt gran alçada.

7.2.

Reutilització i reciclatge

Qualsevol dels mètodes descrits finalitza amb el transport a planta de reciclatge del
formigó desbrossat.
El formigó armat és 100% reciclable i la seva insistència pot proporcionar àrids ara per
ara plenament acceptats en el sector de la construcció i l'ús dels és marcadament
creixent.
S'ha de tenir en compte la procedència marina de l'estructura per evitar possibles efectes
de corrosió en els usos futurs de l'àrid (sent perfectament utilitzable com a àrid per a
estructures de formigó en massa).
No hi ha dubte que els avantatges, particularment ambientals, de limitar el creixement i
proliferació de les pedreres i al seu torn reduir els residus que requereixen abocadors o
llocs de dipòsit empeny a la indústria de la construcció a l'ocupació de materials reciclats,
i són cada vegada més nombrosos els codis o recomanacions que recullen el seu ús o
fins i tot obliguen, en certes construccions, al fet que un percentatge mínim dels àrids
empleats provingui de materials reciclats.
En el cas particular de les torres de formigó, el fet que sigui una construcció pràcticament
100% de formigó armat (sense acabats o afegits a l'estructura que obliguin a una
demolició selectiva, com en el cas d'edificis) i que es tracti d'un formigó d'alta qualitat i
resistència suposen importants avantatges de cara al seu reciclatge.
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8. Conclusions
Els impactes produïts pel present parc eòlic de 15 aerogeneradors a la zona de canons
submarins occidentals del Golf de Lleó no són de gran rellevància i perfectament
assumibles.
En primer lloc, cal destacar que en l’estudi de l’emplaçament d’aquest parc, es van tenir
en compte les diferents característiques particulars del territori i la seva diversitat
ambiental. Per aquest motiu, van quedar descartades les zones d’especial protecció de
diferents hàbitats, com és el cas de la Zona d’Especial Protecció per a Aus de l’Empordà
i la zona dels canons del Cap de Creus que engloba fins a 40 km de la costa catalana.
S’ha fet un estudi ambiental exhaustiu de les diferents espècies ornitològiques, ictícoles,
mamífers i bentòniques i tenir en compte quin són els efectes adversos més importants
sobre aquestes espècies. Cal tenir en compte que els impactes més importants que es
tenen en compte són els d’impacte acústic durant el clavatge dels pilots en fase de
construcció i el col·lisionament d’aus sobre els aerogeneradors durant la fase d’operació
d’aquests. Tots dos casos s’han dotat de les mesures de protecció pertinents per evitar
tota mena de riscos.
L’impacte sobre el medi ambient humà és mínim, ja que al estar situat a gairebé 60 km
de la costa, l’impacte visual és mínim. També destacar que el present parc no afecta a
les principals zones de pesca del territori de l’Empordà i no es troba en mig de cap ruta
comercial ni de passatgers important.
Per últim, destacar la importància de la creació d’energia neta al territori amb un alt
desgast medi ambiental per l’ús d’energies del carbó, cicle combinat i combustibles
fòssils. Aquest augment de l’energia renovable totalment neta, aporta una reducció de la
contaminació atmosfèrica en termes de CO2 equivalent a més d’una reducció del cost en
emissions que això comportaria i una reducció en la factura per al consumidor.

Pàgina 48 de 48

ANNEX 9 – Gestió de residus

Contingut
1.

Introducció ............................................................................................................. 5

2.

Estimació i tipologia dels residus ........................................................................... 5
2.1.

Generació estimada de residus per partides ................................................... 6

2.2.

Generació de residus per tipologia ................................................................. 6

3.

Mesures per a la prevenció a l’obra ....................................................................... 7

4.

Operacions de gestió de residus ............................................................................ 7
4.1.

Resum de la gestió de residus dins l’obra ....................................................... 8

Annex 9 – Gestió de residus

1. Introducció
El present estudi de gestió de residus del projecte de parc eòlic flotant al Mar Mediterrani té com
objectiu realitzar una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les obres de
construcció de l’estructura i la gestió que es durà a terme amb aquests residus d’acord amb les
exigències de la normativa més recent autonòmica, catalana i estatal.
Així doncs, en la present memòria es quantifica el residu que s’espera es produeixi, segons la
seva tipologia i la seva procedència. En el plec de l’estudi es defineixen les característiques dels
diferents elements i partides, i finalment en el pressupost, inclòs en el pressupost general, es
valoren les accions a prendre, tenint en compte que algunes d’elles ja estan incloses en les
pròpies partides d’obra.

2. Estimació i tipologia dels residus
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa de l’obra a dur a terme i
amb la quantitat de residus que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.
Els totals per les partides que es preveu puguin generar residus
Com a consideracions en quant als elements que generen residu es pren:


La terra pot ser reutilitzarà en l’anivellació de la parcel·la a condicionar S’estima que un
50% de la terra es reutilitzi i la resta sigui enviada a un gestor controlat.



L’execució de canonades de PVC implica que es generaran retalls de material plàstic, de
l’ordre del 5%.



L’execució de l’estructura formigonada in situ suposarà residu de formigó provinent de la
neteja de les cubes i pèrdues d’encofrat, estimant-se 0,05 m3 per m3 abocat.



Les armadures i peces metàl·liques es considera que generen un 5% de residu en retalls.



En el cas d’envasos es considera es generen 5gr/m2 de superfície d’obra.



Els encofrats i cindris es considera que generen 30kg de residu de fusta per metre cúbic
de cindri degut a la seva amortització.

Per tant, calculant els residus generats i separant-los per tipologies, es tenen les següents
quantitats, realitzant la correcció per la seva densitat aparent (esponjament, volums perduts, etc).
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2.1.

Generació estimada de residus per partides

Taula 1.

Residus per partides

Procedència

Ud

Armadures i peces metàl·liques

Residu

kg

Amidame
nt
5.073.416

Terres

m3

153.000

Terres

Estructures formigó

m3

62.834

Formigó

Canonades PVC

m

1.650

Retalls plàstic

Obra general

m2

330.000

Envasos i residus especials

Cindri i encofrats

m3

345.000

Fusta

2.2.

Acer

Generació de residus per tipologia

Taula 2.

Residus per tipologia

Estimació de residus
Materials

Codi CER

Tipologia

Vol
3

Densitat
3
(t/m )

(m )
Residus
formigó

170101 Formigó

Acer

170407 Ferro i acer

Retalls
Envasos
pintura
Retalls

Esbrossada

170203 Plàstics
de

150110 Envasos amb restes de substàncies
perilloses o cintaminats per ells
150103 Fusta

020103 Residus de teixits vegetals

Pes
(t)

Inert
3.141,70

1,45

4.555,47

No
especial

1268,35

0,20

253,67

No
especial

82,50

0,04

2,89

87,90

0,10

8,79

54,74

0,19

10,40

69,80

0,50

34,90

Especial
No
especial
No
especial
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3. Mesures per a la prevenció a l’obra
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en
consideració en el projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció
i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.

Fitxa resum de les accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte
1

¿S’ha programat el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de
terres i per a utilitzar-los en el mateix emplaçament?

2

¿Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es
munten en obra sense casi generar residus?

3

¿S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la
pròpia obra, fent que els materials considerats como a residus deixin de tenir
aquesta consideració? ¿S’adapta aquesta reutilització a l’indicat en el Plec de
Prescripcions Tècniques del projecte?

4

Des del punt de vista de la disminució de residus d’una forma global, ¿s’han
utilitzat materials que incorporen material reciclat en la seva producció?

SI

NO

4. Operacions de gestió de residus
L’operació primordial per la gestió de residus és el reciclatge d’aquests. Tots els residus
de formigó no seran transportats a l’abocador, si no que es trituraran per a ser utilitzats
com a reblert . Per tant, aquesta partida no és considerada com a residu.
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a l’obra estigui formada
per la segregació de terres, residus Inerts, No Especials i Especials (aquests sempre han
d’anar separats de la resta).
Igualment es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor
que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de
net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico- químiques
exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per
la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.
Els contenidors estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha
de contenir cada recipient.
Tot i que no s’espera que se’n generin en l’obra, s’habilitarà un bidó de 200 litres per la
deposició de residus especials, ja que per la seva perillositat cal tenir previst el seu
tractament en cas de que aquestos apareguin.
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4.1.

Resum de la gestió de residus dins l’obra

Resum de la gestió de residus dins l’obra
1

Separació
segons
tipologia de residu
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació
en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles,
la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats
indicades a continuació.

Formigó: 80 T
Maons, teules, ceràmics: 40 T
Metall: 2 T
Fusta: 1 T
Vidre: 1 T
Plàstic: 0,5 T
Paper i Cartró: 0,5 T.
Especials

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen
les següents:

Inerts



No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.



El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del
trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments
accidentals



Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els
envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.



Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.



Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis,
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids
per tal d’evitar fuites



Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

 contenidor per Inerts barrejats

 acopi per Inerts Formigó

 contenidor per Inerts Ceràmica

 contenidor per altres inerts

 contenidor o zona d’aplec per terres
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No especials

 contenidor per metall

 contenidor per fusta

 contenidor per plàstic

contenidor per paper i cartró

 contenidor per residu vegetal
Inerts+no especials

 contenidor per barreja bituminosa

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor
que li faci un tractament previ.

2

3

Reciclatge
de
residus petris inerts
en la pròpia obra
Senyalització
contenidors

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

dels
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separació selectiva prevista.

Inerts
Residus admesos: terres, formigó
CODIS CER: 170101, 170504

No
barrejats

especials

Residus admesos: plàstic, etc.

CODIS CER: 170203, altres
Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per
una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de
residu:

Fusta

Ferralla

Paper/cartró

Plàstic

Cables elèctrics

Especials
CODIS CER: 150110
Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a
cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus
Especials.
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4.2.

Resum de la gestió de residus fora de l’obra

S’adjunta fitxa de resum de les gestions a dur a terme durant la fase d’obra, per tal de
controlar el correcte tractament dels residus presents en obra. Algunes caselles ja han
estat complimentades per facilitar la tasca, així com per marcar uns mínims en les
pautes.
Resum de gestió de residus fora de l’obra

4

Destí
dels
residus
segons tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a
l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de la construcció:
Quantitat estimada

Gestor

Observacions

Inerts
Tones

m3

Codi

Nom

4.555,47

3.141,7

E-676.99

PUIGFEL, SA

 Reciclatge
 Planta de transferència
 Planta de selecció
 Dipòsit

Quantitat estimada

Dipòsit controlat
d’Esparraguera

Gestor

Residus No Especials
Tones

m3

Tones

Nom

 Reciclatge de metall

253,67

1268,35

E-609.99

Planta de reciclatge al
Port de Barcelona

GESTIO
DE
TERRES
I
RUNES, SA

 Reciclatge de fusta

10,4

54,74

E-609.99

Planta de reciclatge al
Port de Barcelona

GESTIO
DE
TERRES
I
RUNES, SA

 Reciclatge de plàstic

2,89

82,5

E-609.99

Planta de reciclatge al
Port de Barcelona

GESTIO
DE
TERRES
I
RUNES, SA

Reciclatge:

 Reciclatge paper-cartró
 Reciclatge altres
 Planta de transferència
 Planta de selecció
Residus especials

Instal·lació de gestió de
residus especials

Quantitat estimada

Gestor

Tones

m3

Tones

Nom

8,79

87,9

E-847.04

Residus Cirera, SA
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Annex 10 – Control de Qualitat

1. Introducció
El present Annex de Pla de Qualitat té com a finalitat planificar les inspeccions i
assaigs precisos per dur a terme un control adequat sobre les unitats més importants
en la construcció de la estructura de formigó flotant per al suport d’un aerogenerador
de 8MW.
En primer lloc, s'estableixen els aspectes més rellevants a controlar en la construcció
de la estructura perquè a partir d'aquests s'obtenen les unitats a les que s'ha d'aplicar
un sistema de Control de Qualitat.
Una vegada determinades les unitats es considerarà per a cadascuna d'elles els
següents aspectes:





Assaigs sobre procedència
Assaigs de recepció
Inspeccions
Proves

Es proposa igualment un esquema tipus del laboratori que serà necessari implantar a
l'obra per a realitzar el control de qualitat, així com un pressupost estimatiu del control
de qualitat de l'obra completa. Aquest pressupost junt amb el de Seguretat i salut
s'afegirà al pressupost d'execució material constituint el pressupost d'execució per
contracte.
Cal afegir que per a les tasques de fondeig i transport de l’estructura són més de
l’àmbit naval que de l’obra civil i tenint en compte que es tracta d’un projecte acadèmic,
no es creu necessària la recerca de dades per al control de qualitat en aquests
processos. Per tant, l'establiment d'un control de qualitat sobre aquesta fase resta
pendent a en la redacció d’un projecte constructiu.
Donades aquestes condicions, es pot dir que la realització d'un estudi detallat del
control de qualitat queda fora de l'àmbit de redacció d'aquest projecte acadèmic ja que,
abans de definir la naturalesa i la quantia dels assaigs a realitzar, serà convenient
establir amb el contractista la procedència de les matèries primeres, els processos de
fabricació dels materials i els processos de posada en obra.
Tot i això s'estima un valor per aquest pla seguint els passos definits en aquest annex.

2. Aspectes més rellevants a controlar
Tenint en compte els aspectes comentats en la introducció i considerant la influència
de les diferents unitats en el pressupost total de l'obra i en la importància que revesteix
la seva execució en el correcte funcionament de l'obra en servei es poden destacar
com a aspectes més rellevants a controlar, els següents:
-

Control del formigó de l’estructura.
Control en l'execució de l'estructura del dic sec.
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-

-

Control en l'execució de tendons. Aquests elements juntament amb
l'estructura de formigó constitueixen l'estructura principal que ha de suportar
l’aerogenerador i càrregues externes.
Control en el procés constructiu: considerant el procés constructiu de
l'estructura serà necessari establir un control intens sobre la construcció i
muntatge dels armats, recobriments, tendons...

3. Documents de referència
A continuació es relacionen les normes i instruccions aplicades en la redacció del
present annex:
-

EHE-08: Instrucción de hormigón estructural.
RC-08: Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de
cementos
EAE: Instrucción del Acero Estructural
FIB, Bulletin 30: Acceptance of stay cable systemsusingprestressingsteels.
Normas UNE, NLTy NRV

4. Coordinació amb el plec de condicions
La finalitat d'aquest annex és la de programar i pressupostar els medis necessaris per
a que es puguin complir les exigències específiques en el Plec del projecte, o sigui
preveure els aparells, vehicles, locals, mà d'obra especialitzada, normes a aplicar,
freqüència d'assaigs, registre de resultats, quadre de responsabilitats, etc.
El Plec de condicions indica les especificacions que s'han d'aconseguir en els
materials i execució de les unitats d'obra, mentre que en l'annex de Control de Qualitat
s'indica:
-

COM (normes a aplicar)
QUAN (freqüència d'assaigs, controls i moment adequat de realització)
QUANT (número d'assaigs i controls per unitat, número total, cost de
cadascun i del total)
PER QUÈ (finalitat dels assaigs i controls, llindars a superar, tractament de
no conformitats)

5. Descripció de les obres
5.1.

Descripció general

El disseny de la estructura es basa en la construcció d’un element monolític de formigó
armat i posttesat, amb acers del tipus B-500S en l’armat i Y1860S en acers actius.
L’estructura interior es preveu realitzar amb acer inoxidables de classificació AISI 304.
El formigó considerat es classifica com HP-40/P/20/IIIc+Qb amb addició de fum de
sílice.
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Un dels elements crítics a controlar és el recobriment mínim de les armadures, degut a
l’agressivitat de l’ambient on s’ha d’instal·lar.

5.2.

Unitats d’obra a controlar

A continuació es relacionen les unitats d'obra el control de qualitat de les quals serà
desenvolupat i pressupostat en els apartats posteriors d'aquest annex:
-

5.3.

Kg d'acer corrugat B 500 S per a armat de les sabates, tallat, doblegat,
muntat i posat a l'obra, inclús p.p. de despuntes.
Kg d'acer inoxidable AISI 304 per perfils metàl•lics inclús subministrament,
col•locació, muntatge i soldadura.
Kg de cable Y 1860 S per a cables i tendons considerant subministrament,
col•locació, muntatge, hissada i tesat.
M3 de formigó per a armar HP-40 en estructura, de consistència plàstica i
mida màxima 20mm, elaborat en central de la pròpia obra, inclús
subministrament, abocament mitjançant camió bomba amb ploma, vibrat i
col•locat.

Materials a controlar

Els materials a controlar seran els que intervinguin en totes les unitats que s'han
mencionat, en concret:
-

Acer corrugat B 500 s
Acer inoxidable per a perfils AISI 304.
Acer per a cables Y 1860 S
Aigua, ciment i àrids per a la fabricació del formigó
Materials de préstec

6. Control de qualitat en l’excavació del dic sec
6.1.

Dades prèvies

Durant el procés constructiu i la vida útil del dic sec es preveu instrumentar l’excavació
a fi efecte de conèixer l’evolució de l’estat tenso-deformacional del terreny i garantir la
seguretat en l’obra.

6.2.

Fase constructiva

La instrumentació prevista durant la fase d’execució del dic sec consta d’un seguit
d’inclinòmetres repartits al llarg del perímetre de la pantalla, conjuntament amb
extensòmetres. D’aquesta forma es poden conèixer les deformacions que està patint el
terreny en tota la seva alçada.
Com a control de nivells freàtics, s’instal•laran piezòmetres perimetralment en l’exterior
del recinte d’excavació amb la finalitat de conèixer l’alçada piezomètrica del terreny
circumdant. Com a suport a aquest sistema es disposaran de pous en l’interior i
l’exterior del recinte d’excavació per conèixer la posició del nivell freàtic.
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6.3.

Fase en servei

Durant la fase en servei s’instal•laran piezòmetres sota la llosa de formigó per tal de
controlar la subpressió inferior a aquesta. A més amés es mantindran els inclinòmetres
i extensòmetres anteriorment instal•lats.

6.4.

Pla de control

Durant la fase constructiva es recopilaran les lectures proporcionades pels aparells dia
a dia, redactant-ne un informe setmanal de l’estat del terreny i la seva evolució, que es
presentarà a la Direcció Tècnica.
Durant la fase de servei, es recopilaran lectures dia a dia i s’entregarà el corresponent
informe a la Direcció Tècnica amb periodicitat quinzenal.

7. Control de qualitat sobre acers d’armar
7.1.

Dades prèvies

El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon a l'acer B 500 S
d'armat.

7.2.

Assaigs de procedència

L'acer per a armar s'ha de subministrar en barres corrugades de 12 metres de
longitud. El material utilitzat serà del tipus B 500 S segons les especificacions definides
en la norma UNE 36068. El mètode de fabricació serà mitjançant el procés tipus N
definit per les normes UNE 36080, UNE 36088 i UNE 36068.
No s'efectuaran assaigs per a controlar la correcta fabricació o transport de les barres,
únicament es realitzarà una inspecció visual per a comprovar que el material no ha
sofert danys durant el transport.

7.3.

Assaigs de recepció

7.3.1. Assaigs a realitzar
Cada paquet de barres d'un mateix diàmetre, filferro, perfils, panells o rotlles de malles
electrosoldades haurà d'estar previst d'una etiqueta metàl•lica, on s'especifiquen les
següents dades:
-

Nom del fabricant i del destinatari
Número de comanda
Tipus d'acer
Característiques geomètriques de les barres o perfils
Número de colada identificable amb el Certificat d'Assaigs del Fabricant

A continuació es complementa l'Informe de recepció omplint els apartats següents:
-

Número de comanda
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-

Número d'albarà
Número de caixes
Quantitat aproximada
Qualitat
Diàmetre

El nivell de control de l'acer és normal tal i com s'indica en l'annex de càlculs
estructurals. Per tant, seguint la Instrucció EHE-08 es té:
LOT: subdivisió que es realitza d'una partida o del material existent en obra o taller en
un moment donat, essent la seva quantitat màxima de 40t.
De cada lot s'agafaran dues provetes i es realitzaran els següents assaigs:
-

-

Comprovar que la secció equivalent compleix amb allò establert en projecte.
Comprovar les característiques geomètriques dels resultats de les barres
corrugades i que aquestes es trobin entre els límits establerts en el certificat
específic d'adherència (UNE 36740:98)
Realitzar assaig de doblegament -desdoblegament segons la norma UNE
36068:94 i d'acord amb l'establert en EHE art. 31.2.
Es determinaran com a mínim dues vegades, durant la realització de l'obra,
el límit elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura almenys en una
proveta de cada diàmetre i tipus d'acer utilitzat i subministrat segons la UNE
7474-1:92 i 7326:88 respectivament.

7.3.2. Condicions d’acceptació
Segons els assaigs als que s'ha sotmès l'acer i tenint en compte la qualificació del
control com a normal, s'acceptaran els materials només quan compleixin les següents
condicions:
Comprovació de la secció equivalent
Es considerarà satisfactori un amidament quan la secció equivalent mesurada no sigui
inferior al 95% de la secció nominal per a diàmetres no majors de 25mm o no sigui
inferior al 96% per a diàmetres superiors. Es realitzaran dues verificacions; si les dues
verificacions resulten satisfactòries, la partida quedarà acceptada. Si les dues resulten
no satisfactòries, la partida serà rebutjada. Si es registra un sol resultat no satisfactori,
es verificaran quatre noves mostres corresponents a la partida que es controla, i si
alguna d'aquestes quatre verificacions resulta no satisfactòria la partida serà rebutjada.
En cas contrari serà acceptada.
Característiques geomètriques dels resultats de les barres corrugades
El incompliment dels límits admissibles establerts en el certificat d'adherència serà
condició suficient perquè es rebutgi el lot corresponent.
Assaigs de doblegament -desdoblegament a 909
Es comprovarà l'absència d'esquerdes després de l'assaig (apartat 10.3 de la UNE
36068:94) sobre els materials que corresponen, segons l'establert en l'article 31.2 de
la EHE.
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Si es produeix alguna fallada, se sotmetran a assaig 4 noves provetes del lot
corresponent. Qualsevol fallada en aquests assaigs obligarà a rebutjar el lot
corresponent.
Assaigs de tracció
S'utilitzen aquests assaigs per a determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i
l'allargament de ruptura. Mentre els resultats dels assaigs siguin satisfactoris
s'acceptaran totes les barres del diàmetre corresponent. Si es registra algun fallo, totes
les barres d'aquest mateix diàmetre existents a l'obra i les que posteriorment es
rebran, seran classificades en lots corresponents a les diferents partides
subministrades sense que cada lot excedeixi de 20 tones. Cada lot serà controlat
mitjançant assaigs sobre dues provetes. Si els resultats fossin no satisfactoris, el lot
serà rebutjat, i si només un d'ells resulta no satisfactori, s'efectuarà un nou assaig
complet de totes les característiques mecàniques que s'hagin de comprovar, sobre 16
provetes. El resultat es considerarà satisfactori si la mesura aritmètica dels resultats
més baixos obtinguts supera el valor garantit i tots els resultats superen el 95%
d'aquest valor. En cas contrari el lot serà rebutjat.
Assaigs de soldadura
Aquest assaig es realitzarà sobre els diàmetres màxim i mínim que es soldin. De
cadascun d'ells es prendran sis provetes, realitzant-se amb tres els assaigs de tracció i
amb les altres tres els de doblat simple.
De les primeres, una es provarà soldada i les altres dues sense soldadura; el valor
obtingut per la càrrega de ruptura de la proveta soldada no representarà una
disminució superior al 5% de la càrrega total de ruptura mitja de les altres dues
provetes, ni serà inferior a la càrrega de ruptura garantida.
L'assaig de doblegament es realitzarà amb les altres tres provetes soldades, en la
zona d'afecció del calor; cap d'elles podrà presentar esquerdes després de l'assaig. En
cas de ser registrada alguna fallada en el control de soldat en obra,
s'interrompran les operacions de soldadura i es procedirà a una revisió completa de tot
el procés.

7.4.

Inspecció

Una vegada efectuats els assaigs de recepció es procedirà a realitzar inspeccions
visuals amb l'objectiu de detectar qualsevol possible anomalia que pogués presentarse durant l'emmagatzematge i posada en obra dels materials.

7.5.

Proves

En el cas de productes conformes no serà necessari efectuar proves complementàries.
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8. Control de qualitat sobre acers estructurals
8.1.

Dades prèvies

El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon a l’acer inoxidable
AISI 304 dels perfils laminats per a l'estructura interior de manteniment.

8.2.

Assaigs de procedència

L'acer inoxidable per als elements estructurals disposarà del marcatge CE segons la
directiva 89/106/CEE de manera que es podrà comprovar la seva conformitat
mitjançant la verificació de que els valors declarats en els documents que acompanyen
l'esmentat marcatge CE permeten deduir el compliment de les especificacions
indicades en el projecte i en la instrucció EAE.
No s'efectuaran assaigs per a controlar el correcte transport dels perfils, únicament es
realitzarà una inspecció visual per a comprovar que el material no ha sofert danys
durant el transport.

8.3.

Assaigs de recepció

Cada grup de perfils haurà d'estar previst d'una etiqueta metàl•lica, on s'especifiquen
les següents dades:
-

Nom del fabricant i del destinatari
Número de comanda
Tipus d'acer
Característiques geomètriques dels perfils
Número de colada identificable amb el Certificat d'Assaigs del Fabricant

A continuació es complementa l'Informe de recepció omplint els apartats següents:
-

Número de comanda
Número d'albarà
Número de caixes
Quantitat aproximada
Qualitat

El nivell de control de l'acer és normal tal i com s'indica en l'annex de càlculs
estructurals.
L'acer estructural utilitzat es dividirà en lots de 20 tones o fracció per series de
productes laminats, amb l'objectiu de portar a terme en cada lot la presa d'una mostra
aleatòria.
Les comprovacions a realitzar pel que fa a recepció de material són la comprovació de
la documentació abans esmentada i un control experimental. El control experimental
avalua els següents camps:
-

Control de tall:
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o

-

-

-

8.4.

Control de tall recte de l'element de màxim gruix o Control de tall recte
del de menor gruix
o Control de tall en angle amb radi mínim per les mides d'un perfil
representatiu o Control de tall en corba per a les mides d'un perfil
representatiu
Control dimensional
Control de la qualificació del personal de soldadura o Número de fitxa o
Copia d'homologació o Marca del personal
Control del procediment de soldadura
Comprovació de l'execució de la soldadura
o Control visual: existència i situació, inspecció segons UNE-EN 970 i
zones de cebat i tancament o Assaig de líquids penetrants (LP) segons
UNE-EN 1289 o Assaig de partícules magnètiques (PM) segons UNEEN 1290 o Assaig amb ultrasons (US) segons UNE-EN 1714 o Assaig
mitjançant radiografies (RX) segons UNE-EN 12517
Control de les soldadures reparades
Control de les unions cargolades
Control de l'armat en taller
o Identificació i disposició d'elements o Situació dels eixos de simetria
o Situació de les zoes de subjecció amb elements contigus o
Paral•lelisme de les ales i platabandes o Manca d'abonyegament i
vinclament
Control de la pintura
o Revisió dels certificats de pintura o Inspecció visual de la preparació de
superfícies o Assaig d'adherència o Control del gruix eficaç

Inspecció

Una vegada efectuats els assaigs de recepció es procedirà a realitzar inspeccions
visuals amb l'objectiu de detectar qualsevol possible anomalia que pogués presentarse durant l'emmagatzematge i posada en obra dels materials.

8.5.

Proves

En el cas de productes conformes no serà necessari efectuar proves complementàries.

9. Control de qualitat sobre acers per a cables i tendons
9.1.

Dades prèvies

El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon a l'acer Y 1860 S.

9.2.

Assaigs de procedència

L'acer per als cables i tendons disposarà del marcatge CE segons la directiva
89/106/CEE de manera que es podrà comprovar la seva conformitat mitjançant la
verificació de que els valors declarats en els documents que acompanyen l'esmentat
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marcatge CE permeten deduir el compliment de les especificacions indicades en el
projecte i en l'article 34 de la EHE-08.

9.3.

Assaigs de recepció

9.3.1. Assaig a realitzar
El subministrament de l'acer per a cables i tendons correspon a un subministrament de
més de 100 tones, per tant el subministrador facilitarà un certificat de traçabilitat firmat,
en el que es declaren els fabricant i colades corresponents a cada part del
subministrament.
LOT: subdivisió que es realitza del material corresponent a cada colada o fabricant.
Per a cada lot s'agafaran dues provetes i es verificarà que compleixen les
característiques establertes per l'article 34 de la EHE-08 i es realitzaran el següent
assaigs:
-

Assaig a tracció simple segons la UNE-EN ISO 15630-3

9.3.2. Condicions d’acceptació
Les prescripcions mecàniques que hauran de verificar els acers obtingudes a partir de
l'assaig de tracció simple seran:
-

-

9.4.

La càrrega unitària màxima no serà inferior a 1860 N/mm2.
El límit elàstic comprés entre el 0,88 i el 0,95 de la càrrega unitària màxima.
L'allargament sota càrrega màxima, mesurat sobre una base de longitud
igual o superior a 500 mm, no serà inferior al 3,5 per 100.
L'estricció al trencament serà visible a simple vista.
El mòdul d'elasticitat tindrà el valor garantit per el fabricant amb una
tolerància del ±7 per 100.
La relaxació a les 1000 hores a temperatura de 20° ± 1°C, i per a una tensió
inicial igual al 70% de la càrrega unitària màxima real, determinada no serà
superior al 2,5%
El valor mig de les tensions residuals a tracció del filferro central haurà de
ser inferior a 50 N/mm2 amb l'objectiu de garantir un comportament
adequat contra la corrosió sota tensió.

Inspecció

Una vegada efectuats els assaigs de recepció es procedirà a realitzar inspeccions
visuals amb l'objectiu de detectar qualsevol possible anomalia que pogués presentarse durant l'emmagatzematge i posada en obra dels materials.

9.5.

Proves

En el cas de productes conformes no serà necessari efectuar proves complementàries.
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10.

Control de qualitat sobre els formigons

10.1. Dades prèvies
El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon als formigons de
l’estructura.

10.2. Assaig de procedència
10.2.1. Aigua
L'aigua utilitzada per a la fabricació del formigó haurà de complir les següents
condicions:
-

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7234:71) > 5
Substàncies dissoltes (UNE 7130:58) < 15 grams per litre
Sulfats, expressats en SO42- (UNE 7131:58) excepte per al ciment SR en
el qual s'eleva aquest límit a 5 grams per litre (5.000p.p.p) < 1 gram per litre
Ió clorur, Cl- (UNE 71878:60) < 3 grams per litre (formigó armat)
Hidrats de carboni (UNE 7132:58) = 0
Substàncies orgàniques solubles en éter (UNE 7235:71) < 15 grams per
litre

10.2.2. Ciment
Es comprovarà que el ciment utilitzat sigui d'alta resistència per a garantir la correcta
obtenció del formigó tipus HP-60.
10.2.3. Àrids
Els assaigs es realitzaran, amb freqüència mensual o quinzenal, seran els següents:
-

Determinació del coeficient de forma (UNE 7238)
Determinació del contingut de terrons d'argila (UNE 7133)
Determinació de partícules toves (UNE 7134)
Material que flota en un líquid de pes específic 2,00 (UNE 7244)
Determinació de sulfats (UNE 83120/88)
Reactivitat dels àlcalis del ciment (UNE 7137)
Coeficient de forma (UNE 7238)
Assaig de Los Àngeles(UNE 83116)
Humitat natural ( UNE 7328)
Granulometria per tamisat (UNE 7083)
Reactivitat als àlcalis (UNE 83121/90)

10.3. Assaig de recepció
10.3.1. Aigua
-

Presa de mostres (UNE 7236)
Determinació del pH (UNE 7234)
Determinació de sulfats (UNE 7131)
Determinació del ió clorur (UNE 7178)
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-

Determinació d'hidrats de carboni (UNE 7132)
Determinació de matèries solubles en èter (UNE 7235)

10.3.2. Ciment
La resistència es comprovarà segons la norma UNE- 80101, realitzant un assaig per a
cada partida. Amb un total de 30 partides s'hauran de realitzar 30 assaigs.
Els assaigs que es realitzaran sobre cada partida seran:
-

Pèrdua al foc
Residu insoluble
Triòxid de sofre
Clorurs
Fraguat i estabilitat de volum
Resistència
Finor de molgut
Superfície específica

10.3.3. Àrids
A l'arribar els àrids a l'obra s'efectuaran els mateixos assaigs que els ressenyats en
l'apartat 7.2.3.

10.4. Inspeccions
El formigó a utilitzar serà subministrat per una central de formigonat pertanyent a l'obra
i situada en les proximitats d'aquesta.
En la central de mescles es farà una comprovació de pesos dels diferents components
controlant la dosificació.
Sempre que existeixin dubtes raonables sobre la uniformitat del formigó transportat, es
realitzaran dos cons de mostres comparatives. El temps transcorregut entre les dues
preses de mostres no excedirà de 15 minuts; la diferència entre els dos cons
comparatius serà menor de 2,5 cm per a cons de fins a 10,2 cm i menor a 3,8cm per a
cons majors de 10,2 cm. En cas de realitzar aquest assaig d'uniformitat i que la
diferència de cons excedeixi dels límits estipulats, el formigó serà rebutjat, i s'haurà de
reparar i homologar de nou aquest medi de transport.
Es farà una determinació de consistència del formigó fresc, en el punt de abocaments
segons la norma UNE 83313, per cada camió formigonera.
Es farà una determinació de temperatura del formigó fresc, en el punt de vessament,
amb la següent freqüència: una en la primera mescla del dia o una per cada assaig de
resistència (es prendrà la major de les dues).
També es realitzaran assajos per determinar la permeabilitat del mateix.
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10.5. Proves
Es realitzarà un control intens del formigó per a conèixer la resistència del formigó
col·locat a l'obra.
S'establiran lots que d'acord amb la EHE seran menors de 100m3 per cada tram de 9
metre que es formigona s'escollirà un lot.
Per a un nivell de control intens, es prendran al començament del control un total de
12 amassades (N=12); quan en quatre lots consecutius, amb N=12, s'hagi obtingut
acceptació (fest>fck), es prendrà en els següents lots només N=6. Es tornarà a
prendre N=1" a partir del moment en què amb N=6 s'obtingui fest<fck, tornant-se a
prendre N=6 tant aviat com en quatre lots consecutius s'obtingui fest>fck.
Obtingudes per a cada lot les N amassades i ordenats els resultats de les seves
resistències de menor a major en la forma:
x1 < x2 < x3 <.....<xN,
Es defineix la resistència característica estimada, segons el número d'amasades, la
que compleix les següents expressions:
Si N < 6:

SiN>6:
∑

On:
-

KN coeficient en funció de N i la classe d'instal•lació on es fabrica el formigó
X1 resistència de l'amasada de menor resistència
m N/2 per a N parell
m (N-1)/2 per a N imparell

La resistència específica amb la qual s'haurà de comparar en fck = 40 MPa.

11.

Instal·lacions d’obra

Les instal·lacions descrites seran les mínimes amb el que s'haurà de comptar a peu
d'obra; no obstant, a judici del projectista, serà convenient contractar certs assaigs
amb laboratoris especialitzats degut a les particulars característiques d'alguns d'ells,
que no podran ésser realitzats en obra de manera correcta.
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12.

Pressupost del control de qualitat

12.1. Amidaments
12.1.1. Acer
Amidaments:
-

-

-

B 500 S: 2.466.656,43kg
AISI 304: 498.469,5 kg
Y 1860 S7: 2.466.656,43 kg
Assaigs de determinació de les característiques geomètriques (secció
equivalent i característiques dels ressalts): dos per diàmetre i quantitat de
20000Kg o fracció total * 2-(286.524/20000)+2+2 = 33 assaigs
Assaigs de doblat simple i de doblat- desdoblat: com abans * 33 assaigs
Assaigs de tracció per a determinar les característiques mecàniques (límit
elàstic i allargament en ruptura): dos per diàmetre i quantitat de 50000Kg o
fracció total.
Assaigs de tracció i de doblat simple per a determinar l'aptitud al soldat de
les armadures: sis provetes per diàmetre * 6-1 = 6 assaigs

12.1.2. Formigons
Amidaments:62.834 m3
Aigua
-

Anàlisis químic complet de l'aigua per a determinar la seva aptitud en la
fabricació i curat del formigó * 1 assaig

Àrids
-

100 granulomètrics
10 humitat natural
10 determinació de sulfats (UNE 83120/88)
10 contingut de terrons d'argila
10 assaig de Los Àngeles(UNE 83116)
10 determinació de partícules toves

Ciment
-

10 clorurs
10 fraguat i estabilitat de volum
10 resistència
100 mesura del assentament de con, fabricació i curat de provetes i assaig
de ruptura a compressió

Formigó acabat
-

36assajos permeabilitat
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12.2. Pressupost d’execució material
Per la realització dels assajos corresponents al pla de control de qualitat de tota l'obra i
al seu seguiment, s'ha previst una partida alçada equivalent a l'1,0% del pressupost
d'execució material de l'obra, excloent-ne la Seguretat i Salut .

TOTAL PRESSUPOST CONTROL DE QUALITAT

2.466.656,43 €

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 2.466.656,43 €
(DOS MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS
AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS).
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1. Objecte de l’estudi de segureta i salut
1.1.

Identificació de les obres

Les obres objecte del present Estudi de Seguretat i Salut són les corresponents al Projecte de
Parc eòlic flotant al golf de Lleó.
Es contemplen bàsicament les obres corresponents a la construcció del dic sec i de
l'estructura flotnat en dic sec, no contemplant-se les fases de transport i fondeig de
l'estructura.

1.2.

Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut,
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. Promotor i propietari
Promotor

Universitat Politècnica de Catalunya

NIF

-

Adreça

C/Jordi Girona 1-3

Població

Barcelona

Representant

Departament Enginyeria de la construcció

NIF

-
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3. Autor de l’estudi de seguretat i salut
Redactor E.S.S.

Pau Schoenenberger Martorell

Titulació/ns

Enginyer de Camins Canals i Ports

Col·legiat nº

-

Despatx professional

-

Població

Barcelona

4. Dades del projecte
4.1.

Autor/s del projecte

Autor del projecte

Pau Schoenenberger Martorell

Titulació/ns

Enginyer de Camins Canals i Ports

Col·legiat nº

-

Despatx professional

-

Població

Barcelona

4.2.

Tipologia de l'obra

Les obres contemplades en el present projecte es basen principlament en la construcció d'un
dic sec provisional al nou dic sud del Port de Barcelona, al costat de la nova terminal de
contenidors BEST. El dic es realitzarà amb palplanxes d'acer amb ancoratges actius al terreny
a mitja alçada. Lers dimensions del dic son de 300x60x8,5m.
Posteriorment, en el seu interior es preveu la construcció d'una estructura de formigó armat i
postesat de geometria cilíndrica i troncocònica, de dimensions 245m de longitud i 14,5m de
diàmetre màxim. Es preveu la seva construcció amb encofrat trepant horitzontal, formigonantse en trams d'uns 9m de longitud.
En l'interior de l'estructura es construirà una estructura metàlica per al seu futur manteniment.
Un cop l'estructura es trobi construida, es procedirà a l'obertura d'un canal de connexió entre
el dic sec i el mar, realitzat mitjançant palplanxes i el dragat de la zona confinada amb una
draga de rosari.
La resta d'actuacions són les relatives al transport, fondeig i assemblatge de l'estructura en el
mar.

4.3.

Situació

Emplaçament

Extrem oriental del dic sud del Port de Barcelona

Carrer/plaça

-

Número

-

Població

Barcelona
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4.4.

Comunicacions

Carretera

Ferrocarril

C-31 Sortida 195
A-2 Sortida 18
B-10 Sortida 16
Estació de tren el Prat de Llobregat

Autobus

88, 110, PR4

Metro

NO

Telèfon

-

Fax

-

E-Mail

-

Altres

-

4.5.

Subministrament i Serveis

Aigua

Xarxa no disponible

Gas

Xarxa no disponible

Electricitat

Xarxa no disponible

Sanejament

Xarxa no disponible

4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d'evacuació
Hospital de Bellvitge
Telf: 932 60 75 00
Feixa Llarga, s/n, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Emergències mèdiques
Tel: 061

CAP: Centre d'Atenció Primària Sant Cosme I Sant Damiá
Tel: 933 79 59 00
Carrer Empúries, S/N,08820 El Prat de Llobregat,Barcelona

Parc de bombers de la Zona Franca
Tel emergències: 080
Tel: 932 23 77 08
Carrer Núm. 60 de la Zona Franca, s/n,08001 Barcelona

Mossos d'Esquadra
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Tel emergències: 088
Tel: 934 79 06 49
Avinguda Onze de Setembre, 26,08820 El Prat de Llobregat,Barcelona

4.7.

Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals, Benefici Industrial i l’IVA és de
249.132.299,80 €. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU MILIONS CENT TRENTA-DOS MIL DOSCENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS).

4.8.

Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 49,5 mesos.

4.9.

Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 204 persones.

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra











Oficial 1a
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a soldador
Oficial 1a d'obra pública
Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant soldador
Manobre
Manobre especialista

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra







ACER EN BARRES CORRUGADES
ANCORATGES PER A TESATS
BEINES PER A TESATS
BEURADES
CLAUS
CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES
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FAMÍLIA 03D
FILFERROS
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER A PRETENSATS
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
LLATES
LLIGANTS HIDROCARBONATS
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE
PALPLANXES NO RECUPERABLES
PLANXES I PERFILS D'ACER
TAULERS
TAULONS

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra



















Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW
Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW
Camió per a transport de 7 t
Camió grua de 5 t
Grua autopropulsada de 12 t
Camió amb bomba de formigonar
Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 200 t
Equip per a injecció de beurada
Llançadora per a manipulació i formació de tendons de pretesat
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
Martinet de caiguda lliure i efecte simple
Draga de rosari autopropulsada amb catúfols de 300 l de capacitat per a una fondària òptima
de tall de 5 a 15 m
Gànguil autopropulsat de 150 m3
Grup electrògen de 20 a 30 kVA
Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió
Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW
de potència i muntada amb guardamotor
Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de succió per
metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim

Pàgina 11 de 91

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

5. Instal·lacions provisionals
5.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal· lar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal· lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una
obra.
La instal· lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal· lació elèctrica són les següents:






Connexió de servei
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones
sense pas de vehicles.
Quadre General
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals
automàtics, etc.).
- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
s
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.
- Estarà protegida de la intempèrie.
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.
485/97).
Conductors
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Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer
per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai
amb regletes de connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran
de ser de doble aïllament.
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
· 1 Diferencial de 30 A :
30 mA.
· 1 Magnetotèrmic 3P :
20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P :
16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T :
25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T :
16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P
:
16 A.
· 1 Transformador de seguretat :
(220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P
:
16 A.
Connexions de corrent
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la
connexió d’equips de doble aïllament.
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
- Es faran servir els següents colors:
- Connexió de 24 v
:
Violeta.
- Connexió de 220 v :
Blau.
- Connexió de 380 v :
Vermell
- No s’empraran connexions tipus „lladre“.
Maquinària elèctrica
- Disposarà de connexió a terra.
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevació fixos.
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.
Enllumenat provisional
- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral
més pròxim a la virolla.
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.
Enllumenat portàtil
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de
contactes indirectes.
-
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-

5.2.

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb
capacitat anticops i suport de sustentació.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització
provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3.

Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
En cas que no fos possible la connexió o si es produís algun retard en l’obtenció del permís
municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou
negre tractat amb bactericides.

5.4.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals
d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
-

-

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals
amb risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de
l’equip de soldadura oxiacetilènica.
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L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei
i les condicions particulars de gasos inflamables.
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins
d’evacuació, etc.
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions
elèctriques.
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat,
deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que
caldrà tenir a mà, terra o sorra.
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part
de la conducta a seguir en aquests treballs.
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat
contra fum, calor i flames.
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal· lacions energètiques) i en
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec
que proporcionin aigua abundant.
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
-

-

-

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi
com a màxim a 1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment,
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat
més pròxim, no excedirà de 25 m.
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-

-

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment,
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat
més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà
convenientment la seva ubicació.

6. Serveis de salubritat i confort del personal
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

6.1.

Serveis higiènics

 Lavabos
Com a mínim un per a cada 10 persones.
 Cabines d’evacuació
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per
a cada 25 persones
 Local de dutxes
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2.

Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3.

Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.
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6.4.

Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5.

Local d'assistència a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:
una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball.
-

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com
a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic,
caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
-

desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
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pinces,
guants d’un sol ús.
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el
material utilitzat o caducat.
-

7. Àrees auxiliars
7.1.

Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de
limitació en altura, mínima de 4 m.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària
d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i
arriostrada en previsió de bolcades.
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de
l’arrancada.
La instal· lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

7.2.

Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.
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La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les
instal· lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de
200 lux. La il· luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.
La instal· lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3,
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3.

Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínimsmàxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.
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Les zones d’apilament
adequadament.

provisional

estaran

balisades,

senyalitzades

i

il·luminades

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

8. Tractament de residus
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal· lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc
on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9. Tractament de materials i/o substàncies perilloses
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(ThresholdLimitsValues) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.
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9.1.

Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
-

9.2.

Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.
Entorn de drogodependència habitual.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com
a mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b) Nom comú, si és el cas.
c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic
de les substàncies presents.
d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h) El número CEE, si en té.
i) La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
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 Explosius
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència
d’explosius i la prohibició de fumar.
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la
pell i les mucoses de les vies respiratòries.

10.

Condicions de l’entorn

Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest
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àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE
SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

10.1. Serveis afectats
En principi no es considera l'afectació a cap del serveis de la zona.
Tot i axí, el Contractista resta obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

10.2. Característiques del terreny
Els terrenys on es preveu la construcció de l'estructura en dic sec s'han considerat formats per
dunes sorrenques amb capes llimo-sorrenques.

10.3. Característiques de l'entorn
Les obres es situen en un ambient predominantment industrial, tot i que els terrenys
actualment no són utilitzats amb cap finalitat específica. A uns centenars de metres es troben
les primeres cases d'habitatges aïllats, no preveient que siguin afectades des de cap punt de
vista per les obres.

11.

Unitats constructives

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ
EN DESMUNT
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES FONAMENTS
PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY
AMB INJECCIONS )
CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB PERNS ESTREBADES I APUNTALAMENTS
ESTRUCTURES ESTRUCTURES D'ACER
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ESTRUCTURES
DE
FORMIGÓ
"IN
SITU"
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT)
TANCAMENTS I DIVISÒRIES TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS

PLANES

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) CANONADES PER A
GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

12.

Determinació del procés constructiu

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execució
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a
emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.).
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

12.2. Ordre d'execució dels treballs
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc.
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte,
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.
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12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS

:

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA
unitats respecte a altres.

Relació d’unitats d’obra.
:

Prelació temporal de realització material d’unes

DURADA DE LES ACTIVITATS
:
Mitjançant la fixació de
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

terminis temporals per a

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

13. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o
incorporats al mateix procés constructiu
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

14.

Mediambient laboral

14.1. Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
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En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:
25-50 lux
:
de l’ús ocasional - habitual.

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com
la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux
:
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits
del personal. Baixes exigències visuals.
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges
mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.
Altes exigències visuals.
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic
lineal. Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.2. Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:
Compressor

....................

82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)

....................

82 dB
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Formigonera petita < 500 lts.

....................

72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts. ....................

60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost)

....................

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ....................

94 dB

Esmeriladora de peu

....................

60-75 dB

Camions i dumpers

....................

80 dB

Excavadora

....................

95 dB

Grua autoportant

....................

90 dB

Martell perforador

....................

110 dB

Mototrailla

....................

Tractor d’orugues

105 dB

....................

Pala carregadora d’orugues

103 dB

100 dB

....................

Pala carregadora de pneumàtics

95-100 dB

....................

Pistoles fixaclaus d’impacte

....................

150 dB

Esmeriladora radial portàtil

....................

105 dB

Tronçadora de taula per a fusta ....................

105 dB

84-90 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció
a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives

14.3. Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:




Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Pàgina 27 de 91

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó








Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el
temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O 2) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
 Escombrat i neteja de locals
 Manutenció de runes
 Demolicions
 Treballs de perforació
 Manipulació de ciment
 Raig de sorra
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
 Esmerilat de materials
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
 Plantes de matxuqueix i classificació
 Moviments de terres
 Circulació de vehicles
 Polit de paraments
 Plantes asfàltiques
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
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ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
Manipulació de ciment
Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Raig de sorra o granalla
Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials ceràmics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de
o lítics
tall
Treballs de la fusta, desbarbat i Aspiració localitzada
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada
asfàltiques

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.

14.4. Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials
a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització.
Pla d’evacuació de residus.
5è.-

Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de
matèria. Il·luminació suficient.
7è.Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de
suport provisionals.
8è.Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 9è.- Senyalització
dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes
i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i
neteja inherents a l’operació realitzada.
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En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.5. Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR),
làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de
la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix,
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capil· lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
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La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
 UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
 UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
 UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health
Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per
a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós
pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats.
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per
sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i
facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi
que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans
de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció
facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits,
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de
la còrnia), de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
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Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple
pantalla de soldadura amb visor de cèl· lula fotosensible), procurant mantenir distàncies
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent
longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en
els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades;
els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera
general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de
grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i
quatre classes següents:


Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
o Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
o Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada
incloent la resposta de centelles.
 Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
o Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe
II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
o Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar
perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
o Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de
emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits,
que pot resultar perillós.
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c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot
resultar perillós.
d) A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball,
equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
e) Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la
pell.
f) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
g) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.
h) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però
que mai serà utilitzada per visió directa del raig.
Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així
disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables
o explosius.
Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
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e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.
Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el
risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit
de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia
d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que
adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
h) Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc,
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció
individual, formatives i informatives.
i) En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i
nivells topogràfics.
j) Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es
tracti.

14.6. Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de
radiació, com són:
Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,
moviment de granels, etcètera.
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
-
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També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
Les instal· lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
- Les instal· lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''.
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o
equips generadors de radiacions ionitzants.
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com
l’argó-40 o el fòsfor-32.
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
contractada a l’efecte.
-

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en
general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple
edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions
sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els
nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.
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Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba
de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi
radiació (per exemple objectes metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

15.

Manipulació de materials

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.
- Lliurar el material, no tirar-lo.
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en
empenya i turmells.
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus
de material.
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes
de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:
-

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
-

Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
-
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Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.
Els principis bàsics de la manutenció de materials
-

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu
de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o
palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.-

Subjectar l’objecte fermament.

6è.-

L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7è.cos.

Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del

8è.Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons
els següents criteris preventius:
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la càrrega.
c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
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d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar
arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

16.

Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva (maup)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o
apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors,
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul· lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada
elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:
Codi
HX11X002

UA
u

HX11X003

u

HX11X004

u

HX11X005

u

HX11X007
HX11X008
HX11X009

u
u
u

HX11X010
HX11X011

u
u

HX11X012

u

HX11X013
HX11X014
HX11X015
HX11X016

u
u
u
u

Descripció
Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb
sistema de seguretat integrat
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable de
seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema de
seguretat integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles,
vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides
normalitzades
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle
guia longitudinal i transversal
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarcmetàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
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HX11X017

u

HX11X018
HX11X019

u
m

HX11X020

m

HX11X021

u

HX11X022

u

HX11X023
HX11X024
HX11X025
HX11X026
HX11X028
HX11X029
HX11X030

u
u
u
u
u
u
u

HX11X031
HX11X032
HX11X033
HX11X034
HX11X035

u
u
u
u
u

HX11X036
HX11X037
HX11X039
HX11X041
HX11X042
HX11X043
HX11X044
HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X048

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X058
HX11X059
HX11X060
HX11X061
HX11X063
HX11X064
HX11X065
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X070

u
m2
m
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X071

u

HX11X075
HX11X076
HX11X077
HX11X078
HX11X079
HX11X080
HX11X082

u
u
u
u
u
u
u

Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat de
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual,
d'alçària 1 m
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus tennis
ancorada amb ganxos al cap dels puntals
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets
Grua mòbil d'accionament manual
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada
Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos
Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats
Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta
Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega
Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura
Estrebat de pou circular amb tensor
Estrebat de pou rectangular amb tensor
Apuntalament de talús inestable amb panells
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció
integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable per
al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails de grua
torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de
D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a
màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Torreta per al formigonat de pilars
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 1200
kg
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de
gruix
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Luxímetre portàtil
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
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Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la barana
Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perchestelescópiques per a
conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra

Sistemes de protecció col·lectiva (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de
Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18.

Condicions dels equips de protecció individual (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la
previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
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En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

19.

Recursos preventius

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de
construcció està contemplada a la llei 54/2003.D’acord amb aquesta llei, la presència dels
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos
o amb riscos especials.
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.
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3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a
la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de
recurs preventiu:
FONAMENTS
CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB PERNS ESTREBADES I APUNTALAMENTS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES
DE
FORMIGÓ
"IN
SITU"
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT)
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS IMPERMEABILITZACIÓ
MURS DE
CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES
INSTAL.LACIONS
ELEMENTS

DE

DRENATGE, D'EVACUACIÓ

SOTERRATS (

CLAVEGUERONS,

DE

I CANALITZACIONS

POUS, DRENATGES )

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

20.

Senyalització i abalisament

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la
senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat
dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.
- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
- Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes,
no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
-

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de
les senyals o panells de senyalització.
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 15.Quan
existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21.

Condicions d'accés i afectacions de la via pública

Donat que l'emplaçament de les obres no afecta a tercers, no es considera cap mesura
especial per minimitzar l'efecte de les obres.
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L'accés a les obres es realitza per la carretera TV-3146, de doble carril i doble sentit de
circulació, accedint directament a l'obra a través d'un camí de terra.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució.
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal· lació d’elements
urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia
 Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos
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Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir
l’accés controlat a les instal· lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús
comú o particular.

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública
 Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas
de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col· locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.
 Situació de casetes i contenidors.
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
-

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40m)
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap
carril de circulació.
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Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.
Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.
o

-

 Situació de grues-torre i muntacàrregues
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
 Canvis de la Zona Ocupada
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
 Tanques
Situació
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres,
tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
Tipus de tanques
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats
o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en
totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions
provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o
similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de
color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de zones de
risc.
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot
el seu perímetre.
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis,
publicitat il· legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
 Accés a l’obra
Portes
Les tanques estaran dotades
vehicles i per al personal de l’obra.

de portes d’accés independent per a

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic
 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i
descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai
adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport
interior de l’obra.
 Càrrega i descàrrega
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de
l’obra i es prendran les següents mesures:
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de
Seguretat de l’obra.
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques
es netejarà el paviment.
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la
calçada.
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant
la força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les
canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran
sempre per l’interior del recinte de l’obra.
-
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Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini
públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís
especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en
contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres
es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació
immediata.
A manca d’espai per a col· locar els contenidors en l’àmbit del tancament
de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la
tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i
el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en
els transports dels contenidors.

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via
pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el
tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80
m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en
voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des
de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la
caiguda d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat,
perimetrals a totes les façanes.
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Grues torre

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i
les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o
del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les
mesures indicades per a càrregues i descàrregues.

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
 Neteja
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de
pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
 Sorolls. Horari de treball
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
específicament autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
 Pols
Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. En
el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
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El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
 Senyalització i protecció
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
 Elements de protecció
Pas vianants
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base.
L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres
(0,15 m).
-

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors
a quinze centímetres (015 m).
Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment
planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

 Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il· luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
 Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació
d’elements d’abalisament i defensa:
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de
l’obra.
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per
a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids,
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

 Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
protecció.
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:
-

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
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Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.
-

 Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
 Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

22.

Riscos de danys a tercers i mesures de protecció

22.1. Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:
-

Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
Caiguda d'objectes.

22.2. Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material
resistent.
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció
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a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

23.

Prevenció de riscos catastròfics

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:
Incendi, explosió i/o deflagració.
Inundació.
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

24.

Ordre i neteja general.
Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
Punts de trobada.
Assistència Primers Auxilis.

ANNEX: Fitxes d'activitats-risc-avaluació-mesures

G02
G02.G01

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id
1

2

3

6

10
12

13

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL ACCÉS A
L'EXCAVACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES Situació:
MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS BASES NIVELLADES
PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
SOBREESFORÇOS

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2
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Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
14

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1411115

u

H1411117

u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H1457520

u
u

H145C002

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1482320

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

Riscos
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
14
25
26
10
26
26
26
17
17
17
14
1 /2 /3 /6 /10 /12
25
16
14

16

1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25

27
13
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
14
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H1485140
H1485800

u
u

H1487350

u

(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
14
25
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013
HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X076
HX11X077
HX11X079
HX11X080
HX11X082

UA
u
u
u
m2
u
u
u
u
u

HX11X083

u

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

Riscos
12
1 /2 /12 /14 /25
25
17
14
26
16 /17
14
1 /25

1 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

UA
m

H152R013

m

H16C1002
H6452131

u
m

HB2C1000

m

HBB11111

u

HBB11261

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBC19081

m

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /2 /3 /6 /10

3

17
1 /25
12
1 /2 /3 /12 /16 /25
25
12 /25
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària

Riscos
1
1 /10 /12
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
12 /13
10
10
10 /12
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I0000053
I0000054
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000078
I0000103
I0000104
I0000106
I0000108
I0000110

G02.G05

Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
17
17
25
25
25
26
27

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER
A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECÀRREGATS
MAQUINÀRIA NO ADIENT
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G A
1 2

2

2 3

2

3

4

2

3

4

1

2 2

2

1 2

2

2 3

2

3 4

2

1 2

2

1 2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411115

u

H1411117

u

H1431101
H1432012

u
u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H1457520

u
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Riscos
2 /4 /11 /12 /14
/25
25
26
26
26
26
17
17
17
14
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H145C002

u

H145F004

u

H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481242

u
u
u

H1485140
H1485800

u
u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

2 /4 /11 /12
25

2 /4 /11 /12 /14
/25

27
13
2 /4 /11 /12 /14
/25
14
25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013
HX11X050
HX11X058
HX11X059
HX11X076
HX11X077
HX11X080
HX11X082

UA
u
u
u
m2
u
u
u
u

HX11X083

u

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

Riscos
4 /11 /12
2 /12 /14 /25
12 /25
4
14
26
14
25

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

H153A9F1
H6452131
HBB11111
HBBAA005

HBBAB115

HBBAF004

UA
m

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
u
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
2 /4 /11 /25

12 /25
25
2 /4 /11 /12 /25
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27

2 /4 /11 /12 /25
/26 /27
2 /4 /11 /12 /25
/26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000025
I0000026
I0000029
I0000040
I0000047
I0000048
I0000050

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
No balancejar les càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses

Riscos
2
2
2
4
4
4
12 /13
11
11
11
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I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110

G03
G03.G02

Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

12
12
12
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27

FONAMENTS
PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB
INJECCIONS )

EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTROPICS
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ESLLAVISSADA DE TERRES COLINDANTS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS
BENTONOTICS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EXCÈS DE CÀRREGA EN GRUES TELESCÒPIQUES EN COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS TERRA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1 2

1

3 3

2

1 2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1 2

1

3 3

2

1 2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411117

u

H1414119

u

H1431101
H1432012

u
u

H1433115

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat

Riscos
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /14 /18 /25
26
10

26
26
26
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H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H1457520

u
u

H145C002

u

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H147N000
H1481343

u
u

H1485140
H1485800

u
u

H1487350

u

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

17
17
17
14

1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /18 /25
16
16

1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /14 /18 /25

13
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /14 /16 /18
/25
14
25
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X013
HX11X022

UA
u
u

HX11X024
HX11X032
HX11X034
HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X049
HX11X050
HX11X058
HX11X060
HX11X064
HX11X067
HX11X076
HX11X077
HX11X079
HX11X080

u
u
u
u
u
u
u
u
u
m
u
u
u
u
u
u

Descripció
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Estrebat de pou circular amb tensor
Estrebat de pou rectangular amb tensor
Apuntalament de talús inestable amb panells
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Cinturó portaeines
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
Termòmetre / baròmetre

Riscos
4 /12
1

16
9
4
3
3
3
16
1 /2 /14 /25
25
4 /9
9
4
14
26
16
14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

UA
m

H1534001

u

H153A9F1

u

HBB11111

u

HBBAA005

u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12

Riscos
1 /3

1 /2 /9
25
1 /3 /12 /16 /25
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
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HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBC19081
HBC1HGK1

m
u

m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs

1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
1 /2 /3 /4 /9 /10
/12 /13 /14 /16
/17 /18 /25 /26
1 /3 /4 /12 /25
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108

G03.G08

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen

Riscos
1
1
1 /2 /17
2
2 /3
10
3 /4
3 /4
4
9
4
9
9 /12 /13
10 /12 /18
12
12
12
13
13
13
14
14
14 /26
16
16
16
25
25
25
25
25
26

CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB PERNS

COL.LOCACIÓ DE PERNS O PASSADORS PER A LA SUBJECCIÓ EN TALUSSOS, EVITANT EL SEU TRENCAMENT I
LLISCAMENT

Avaluació de riscos
Id
1
2
3
9
10
13
14
17

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: COL·LOCACIÓ DE PASSADORS O PERNS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE EN ZONES D'APLECS
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ESTABILITAT DEL TALÚS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS (COL·LOCACIÓ DE PASSADORS)
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: COL·LOCACIÓ DE PASSADORS
SOBREESFORÇOS
Situació: COL·LOCACIÓ DE PASSADORS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT PEL MARTELL PNEUMATIC I PER TREBALLS DE TRENCAMENT
A OBRA

P
2

G
2

1

A
3

2 2

2

3

4

1

2

2

2

1

2

2

1

2

1

2 2

2

2 3
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25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ PROPERA DE VEHICLES ALIENS A L'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

3 3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411117

u

H1414119

u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H1457520

u
u

H145C002

u

H1465275

u

H1474600
H147D405

u
u

H147N000
H1481343

u
u

H1485140
H1485800

u
u

H1487350

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /3 /9 /14 /25
26
10

10

26
26
26
17
17
17
14

1 /2 /3 /9 /10 /25
1 /2 /3 /9 /10 /14
/25

27
1

13
1 /2 /3 /9 /10 /14
/25
14
25
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X007

UA
u

HX11X008
HX11X013
HX11X050
HX11X058
HX11X064
HX11X076
HX11X077
HX11X080

u
u
u
u
u
u
u
u

Descripció
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Senyal acústica de marxa enrera
Cinturó portaeines
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
Termòmetre / baròmetre

Riscos
1
1
3
1 /2 /14 /25
25
9
14
26
14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
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Codi
H1511212

UA
Descripció
m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm
de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
H1522111
m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
H1529013
m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal,
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN
1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
H152J105
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
H152R013
m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111 u
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBC19081
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
HBC1HGK1
u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs

Riscos
3

1 /3

3

1
3

25
1 /3 /9 /17 /25
1 /2 /3 /9 /10 /13
/14 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /9 /10 /13
/14 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /9 /10 /13
/14 /17 /25 /26
/27
1
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000008
I0000011
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000108
I0000110

G03.G10

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen

Riscos
1
1
1
1
2
2
2
3
3
25
9 /10
9
9 /13
10
10 /13
13
14
17 /27
14 /26
17
25
25
26
27

ESTREBADES I APUNTALAMENTS

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS

Avaluació de riscos
Id

Risc

P

G A
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1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

3 4

1

1 1

2

3 4

1

1 1

2

1

2

2

2

3

2

3 4

2

2

3

1

2

2

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
H1411112
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
H1411115
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
H141211D
u
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
H141300F
u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera,
homologat segons UNE-EN 397
H1414119
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1421110
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731
H1432012
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1455710
u
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1457520
u
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145F004
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
H1461110
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1465275
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
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H1465376

u

H146J364

u

H147D405

u

H147L005

u

H147M007

u

H147N000
H1481242

u
u

H1481442

u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

11

6

1

1
1
13
25
1 /2 /4 /6 /9 /10
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14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X005

u

HX11X017

u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X032
HX11X041
HX11X044
HX11X050
HX11X053

u
u
u
u
u

HX11X058
HX11X060
HX11X064
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X076
HX11X078
HX11X080

u
m
u
u
u
u
u
u
u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre

Riscos
1

1
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1
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Pàgina 64 de 91

Annex 11 – Estudi de Seguretat I Salut

Codi
H1512007

H1512013

H1512212

H151A1K1

H151AJ01
H152J105
H152N681
H152PB21

H1542013

H1549002

HBA31011
HBB11111
HBB20005
HBBAA005

HBBAB115

HBBAF004

HBBZA0A1
HBC19081
HBC1E001
HBC1KJ00

UA
m

Descripció
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i
amb el desmuntatge inclòs
m2
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
m2
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs
u
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
u
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal manual per a senyalista
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el
desmuntatge inclòs
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000010
I0000012
I0000013
I0000014

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball

Riscos
1
1 /11
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
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I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

G04
G04.G01

Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
9
10
10 /13
10
11
11
13
13
13
14
14
14
14
14
25
25
25
25
25

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER

MUNTATGE EN OBRA DE PILARS, TAULERS, ENCAVALLADES, CORRETGES I D'ALTRES ELEMENTS D'ACER.
COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS I ANCORATGE PER SOLDADURA, CARGOLS O REBLONS

Avaluació de riscos
Id
1

2
4
6
9

10

11

13
14
15
16
17

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: MANIPULACIONS O TREBALLS EN ALÇADA DELS MATERIALS
CAIGUDES PER FORATS VERTICALS I/O HORIZONTALS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ D'ELEMENTS DE L' ESTRUCTURA
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SOBRE ELEMENTS PUNXANTS O MATERIALS MAL APLEGATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ D'OBJECTES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TROSSEJAT D'ESCORIA
TREBALLS AMB SERRA RADIAL
TREBALLS DE TALL AMB OXIACETILÈ
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIAL
MUNTATGE D'ELEMENTS
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DEGUTS A TALL I SOLDADURA DE PECES
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES

P
2

G A
3 4

1

1 1

2

3

4

1

1

1

2

1 2

2

2 3

2

3 4

2

2 3

1

2 2

1

2 2

1

3

3

1

2

2

Pàgina 66 de 91

Annex 11 – Estudi de Seguretat I Salut

Situació: GASOS PRODUÏTS PER LA SOLDADURA ELÈCTRICA A ZONES TANCADES
EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: RADIACIONS, INFRARROJES I ULTRAVIOLADES DE LA SOLDADURA ELÈCTRICA
20
EXPLOSIONS
Situació: EXPLOSIÓ DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL
(SOLDADURA)
21
INCENDIS
Situació: INCENDI DE MATERIALS COMBUSTIBLES PROXIMS A LA ZONA DE TREBALL
(SOLDADURA)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
19

3

2 4

1

3 3

1

3 3

2

3 4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

H1411112
H1411115
H141211D
H141300F
H1414119

H1421110

H1423230

H1424340

H142AC60 u

H1432012
H1445003
H1446004
H1447005
H144E406
H1455710

H1457520

H1459630
H145C002
H145F004

H145K153
H1461110

H1463253

H1465275

UA
u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 2 /4 /6 /9 /10 /11
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/15 /16 /20 /21
/25
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 25
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
u
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 4
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 1
homologat segons UNE-EN 397
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 10 /14
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor 14
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer 10
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 10
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 10 /19
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, 14
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
17
u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 17
12083
u
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 9
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga 15
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 2 /4 /6 /9 /10 /11
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/20 /21
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 4 /25
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 14
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
1 /2 /4 /6 /9 /10
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H1465376

u

H147D405

u

H147L005

u

H147M007

u

H147N000
H1481242

u
u

H1481442

u

H1481654

u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H1488580

u

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades
de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

/11 /20 /21 /25

10 /15

1

1
1
13
25
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /15 /20
/21
16

14

4 /11 /25
14
14
10

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X005

u

HX11X007

u

HX11X011

u

HX11X014
HX11X017

u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X032
HX11X041
HX11X044
HX11X048

u
u
u
u

HX11X049

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre,
mànigues, broques i brides normalitzades
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat

Riscos
1

1
1
15 /20

16
1

4

1 /2 /4

9 /13
4 /11
1
16
16
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HX11X050
HX11X053

u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X058
HX11X060
HX11X063
HX11X064
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X082

u
u
m
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X083

u

HX11X089
HX11XG11
HX11XG12

u
u
u

HX11XG13

u

Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de
llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perchestelescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5
m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

1 /2 /6 /9 /14
4
16
16
25
4 /11
15
4 /9
4 /11
4
9 /13 /15
16
14
2 /6 /14
14
25

25

16
16
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512007

H1512010

H1512013

H1512212

H151A1K1

H152J105
H152N681
H152PB21

H1542013

H1549002

H154M029

UA
m

Descripció
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i
amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
m2
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs
u
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb

Riscos
1

10 /15 /20 /21

1

1

1

1
1
4

14

14
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H15A2017

u

H16C1002
H6452131

u
m

HBA31011

m2

HBB11111

u

HBB20005
HBB21301

u
u

HBBAA005

u

HBBAA007

u

HBBAB115

u

HBBAC005

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HBC19081
HBC1E001

m
u

HBC1KJ00

m

HM31161J

u

acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Placa amb pintura reflectant de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

17
17 /21
25
4 /6
4 /11 /25
4 /11 /25
19
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/16 /17 /19 /20
/21 /25
15

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /14 /15
/16 /17 /19 /20
/21 /25
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /13 /14 /15
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
/16 /17 /19 /20
/21 /25
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
2 /4 /6 /9 /11 /25
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 6 /25
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge 2 /25
inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000010
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000016
I0000020
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
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4
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9
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I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000083
I0000085
I0000086
I0000089
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000103
I0000104
I0000107

G04.G02

Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristalinactini", en base a la intensitat de la
soldadura
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Limitació de la velocitat dels vehicles

10
10 /13 /15
10
11
11
13
13
14
14
14
16
16
16
16
16
17
17
17
17
19
20 /21
20 /21
20 /21
20 /21
20 /21
20 /21
21
25
25
25

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU"
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT)

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
METÀL.LIC O DE FUSTA

Avaluació de riscos
Id
1

2

3
4

6

9

10

11

13
14
16
18

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGÓ
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
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AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

3 4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
H1411112
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
H1411115
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
H141211D
u
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
H1414119
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
H1421110
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN
1731
H1432012
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
H1455710
u
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H1457520
u
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
H145C002
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145E003
u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
H145F004
u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
H145K153
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
H1461110
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461164
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb
plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
H1463253
u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
H1465275
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
H1465277
u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347
H146J364
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
H147D405
u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
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H147N000
H1481242

u
u

Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

H1482222

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

H148D900

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X002

UA
u

HX11X003

u

HX11X004

u

HX11X005

u

HX11X012

u

HX11X014
HX11X016
HX11X019

u
u
m

HX11X020

m

HX11X021

u

HX11X034
HX11X037
HX11X042

u
u
u

HX11X043
HX11X048

u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X058
HX11X059
HX11X060
HX11X061
HX11X064
HX11X065
HX11X070

u
m2
m
u
u
u
u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X082

u
u
u
u
u

Descripció
Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell,
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat
amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fremotor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb
sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes,
amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de
fusta
Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
Cinturó portaeines
Torreta per al formigonat de pilars
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
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HX11X083

u

HX11X088

m

HX11X089
HX11XG13

u
u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perchestelescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5
m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

25

10
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
UA
Descripció
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb
el desmuntatge inclòs
H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6
mm i amb el desmuntatge inclòs
H1512007
m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i
amb el desmuntatge inclòs
H1512013 m2
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
H1512212
m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
H151AJ01 m2
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
H152N681
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
H152PB21
m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al sostre
o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 °,
desmuntatge inclòs
H152U000 m
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
H1534001
u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
H1542013
u
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
H1549002
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
H6452131
m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
HBB11111 u
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB20005
u Senyal manual per a senyalista

Riscos
1

4

1 /4

1

1

1

1
1
1
4

1
1 /2 /6
14

14

18
25
25

4 /25
1 /4 /9 /25
4 /25

Pàgina 74 de 91

Annex 11 – Estudi de Seguretat I Salut

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAE001

u

HBBAF004

u

HBC12300
HBC19081
HBC1E001

u
m
u

HBC1HGK1

u

HBC1KJ00

m

HBC1R801

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,
adherit
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000010
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000022
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000103
I0000104
I0000106
I0000107

G05
G05.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1 /2 /6
2 /6
2 /6
3 /4
3
3 /4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
10
9 /10 /11 /13 /18
10
11
11
11
14
14
14
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
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PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TANCAMENTS EN PERÍMETROS I VORES DE FORATS
TANCAMENTS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ÀREA DE TREBALL
CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER MATERIALS
PER FORMIGONERA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G A
3 4

1

2 2

1

3 3

2

2 3

2

2 3

2

1 2

1

3 3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2 2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H141211D

u

H1421110

u

H1425450

u

H1431101
H1446004

u
u

H1457520

u

H145C002

u

H145E003

u

H145K153

u

H1463253

u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /16 /17
/18
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 14
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de 4
material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de 10
PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 1731
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 14
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, 9 /10 /11
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 16
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 16
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
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H1465275

u

H147D102

u

H147L005

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada,
homologat segons UNE-EN 795
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /17 /18

1

1
13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /14 /16 /17
/18
14

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X007

u

HX11X010
HX11X014
HX11X016
HX11X017

u
u
u
u

HX11X018
HX11X019

u
m

HX11X021

u

HX11X023
HX11X024
HX11X025
HX11X026

u
u
u
u

HX11X028
HX11X029
HX11X030
HX11X032
HX11X037
HX11X048

u
u
u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X060
HX11X066

m
u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de
protecció individual, d'alçària 1 m
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida
de cavallets
Grua mòbil d'accionament manual
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçada
Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Cable d'acer de guiat de material suspès
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses

Riscos
1

1
13
2
16
11
1

4
4

4

9
16
10 /17
13
13
13
13
9
11 /18
16
16
2 /6 /14
1 /4
16
1

4
4
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HX11X067
HX11X071

u
u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X088

u
u
u
u
m

HX11X089

u

Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de
3 mm de gruix
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

4
16
16
14
2 /6 /14
14
4 /6 /10 /17
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1512007

H1512013

H1512212

H151A1K1

H151AJ01
H152J105
H1542013

H1549002

HBA31011
HBB11111
HBB20005
HBBAA005

HBBAB115

HBBAF004

HBC19081
HBC1E001

UA
m

Descripció
Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i
amb el desmuntatge inclòs
m2
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs
m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
m2
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
u
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
u
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal manual per a senyalista
u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1

1

1

1

1
1
14

14

4
1 /4 /11
4
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /13 /16 /17
/18
1 /2 /6
4 /6

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada

Riscos
1
1
1
1
1
1
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I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000086

G06
G06.G01

Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives

2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /11 /13 /18
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
18

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS,
PINTURES O MEMBRANES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARIS OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
4
1
Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
14
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
17
1
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
18
CORROSIVES, IRRITANTS O 1
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES,
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21
INCENDIS
1
Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G A
3 4

2 3

3

3

2

3

2 3
1 2
2

3

2

3

3

3

2

2

2

2

2

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1414119

u

H1421110

u

H1424340

u

H1432012

u

H1447005
H144E406

u
u

H1457520

u

H145C002

u

H145E003

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481242

u
u

H1482222

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica,
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /4 /6 /9 /10
/16 /18 /21
14
14

14 /18

10

14
17
17
14

1 /2 /4 /6 /9 /10
/18 /21
18
16
14

16

1 /2 /4 /6 /9 /10
/18 /21

1

13
1 /2 /4 /6 /9 /10
/14 /16 /18 /21
14
4
14
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X014
HX11X018
HX11X019

u
u
m

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

Riscos
1

1
16
4
4
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HX11X039
HX11X048

u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X054

u
u
u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X060
HX11X067
HX11X070

m
u
u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X088

u
u
u
u
m

HX11X089
HX11XG11
HX11XG12

u
u
u

HX11XG13

u

Carretó manual porta palets
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Cable d'acer de guiat de material suspès
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de
llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perchestelescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5
m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

4
16
16
2 /6 /14
16
16
1

4
4
4
16
14
2
14
6
16
16
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H152J105

UA
m

H1542013

u

H1549002

m

HBA31011

m2

HBB11111

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBC19081
HBC1E001

m
u

Descripció
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1
14

14

4
1 /4
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
1 /2 /4 /6 /9 /10
/13 /14 /16 /17
/18 /21
1 /2
6

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
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I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000097

G10
G10.G02

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir l'inflamable per no infamable

4
4
4
4
9 /10
9
9 /21
9
10
10 /13 /18
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
21

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id
1
2
3

4
6

10
11
13
14
15

17
18

24

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS

P
2

G
3

A
4

2

1

2

2

3 4

2

2 3

1

1 1

1

2 2

2

2 3

2

2

3

2

2

3

1

2 2

1

2 2

1

2 2

1

2 2
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25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

3 4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H1411112

u

H1414119

u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1433115

u

H1445003
H1446004

u
u

H1447005
H144D205

u
u

H144E406

u

H1457520

u

H1459630

u

H145C002

u

H145E003

u

H145F004

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H147N000
H1481343

u
u

H1482222

u

H1482320

u

H1483344

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487350

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /3 /4 /10 /11
/14 /15 /24 /25
6 /14 /25
6 /10 /18

10 /14 /18

14
14
25
17
17
17
17
17
14

15
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /24
18
11 /25

14

1

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25

13
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
14
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /14 /15 /18
/24 /25
11 /25

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X016
HX11X022

UA
u
u

HX11X028
HX11X035

u
u

HX11X036

u

HX11X039
HX11X041
HX11X045
HX11X046
HX11X047
HX11X050
HX11X059
HX11X060
HX11X063
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X082

u
u
u
u
u
u
m2
m
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X083

u

Descripció
Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries
Grua mòbil d'accionament manual
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors
hidràulics o roscats
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Estrebat de pou circular amb tensor
Estrebat de pou rectangular amb tensor
Apuntalament de talús inestable amb panells
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
Cable d'acer de guiat de material suspès
Encenedor de gúspira amb mànec
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el
desmuntatge inclòs

Riscos
11
1

13
3
3
13
11
3
3
3
1 /2 /4 /6 /14
3 /17
3 /11
15
3 /11
11
15
14
2 /4 /6
14
25

25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212

UA
m2

H1522111

m

H1529013

m

H152R013

m

H152V017

m3

H1542013

u

H1549002

m

H154M029

u

H16C1002
H16C1003
H6452131

u
u
m

HB2A1111

m

HB2C1000

m

HBA31011

m2

Descripció
Riscos
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 3
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm
de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 1
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, 3
per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN
1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de
diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 3
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada
amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 3
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 14
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 14
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb 10
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
17
Detector de gasos portàtil
17
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 25
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 25
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs
Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, 25
muntatge i desmuntatge
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
11 /25
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HBB11111

u

HBB20005
HBBAA005

u
u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

HBC12300
HBC16632
HBC19081
HBC1E001

u
u
m
u

HBC1HGK1

u

HBC1KJ00

m

HBC1R801

u

d'accionament manual
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal manual per a senyalista
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb
el desmuntatge inclòs
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada
Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge
inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge
inclòs
Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs

3 /6 /11
11 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
25

25
25
1 /25
25
25
1 /25
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000085

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball

Riscos
1
1
1 /3 /25
1
2 /6
1 /2 /6
2 /6
3
3
3
1 /3 /4 /25
3 /4
4
4
4
4
4
10
11
10
10 /11 /13 /18
10
11
11
11
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17

Pàgina 85 de 91

Annex 11 – Estudi de Seguretat I Salut

I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

G12
G12.G02

Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles

17 /18
24
24
25
25
25
25
25

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

1

2

2

1

3 3

2

1 2

3

1 3

3

2 4

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2 3

2

2 3

1

3

3

2

3

4

1

2 2

1

3 3

1

3 3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /16
/20 /21
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H1411112

u

H1411115

u

H1414119

u

H1421110

u

H1423230

u

H142AC60

u

H1431101
H1445003
H1446004

u
u
u

H1447005
H144E406

u
u

H1457520

u

H1459630

u

H145C002

u

H145E003

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1463253

u

H1465275

u

H147D405

u

H147K602

u

H147N000
H1481442

u
u

H1481654

u

H1482422

u

H1485800

u

H1486241

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN
149
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN
12083
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga
llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN
420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre
línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost
d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades
de
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de
tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques
exteriors
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H1487350

u

H1488580

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 10
470-1 i UNE-EN 348

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004

u

HX11X007

u

HX11X008
HX11X009

u
u

HX11X010
HX11X011

u
u

HX11X013
HX11X014
HX11X015
HX11X018
HX11X019

u
u
u
u
m

HX11X021

u

HX11X023
HX11X024
HX11X025
HX11X031
HX11X032
HX11X033
HX11X034
HX11X039
HX11X041
HX11X048

u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

HX11X049
HX11X050
HX11X053

u
u
u

HX11X054

u

HX11X055
HX11X057

u
m2

HX11X058
HX11X060
HX11X063
HX11X064
HX11X066
HX11X067
HX11X068
HX11X070

u
m
u
u
u
u
u
u

HX11X071

u

HX11X075
HX11X076
HX11X078
HX11X080
HX11X089
HX11XG05

u
u
u
u
u
u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments,
cobertes, i altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat
integrat
Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb
doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb
ancoratges amb sistema de seguretat integrat
Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb
porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre,
mànigues, broques i brides normalitzades
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
Premarcmetàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Protector de mans per a cisellar
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
Suport de repòs per al disc radial portàtil
Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
Carretó manual porta palets
Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de
protecció integrat
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs
Senyal acústica de marxa enrera
Cable d'acer de guiat de material suspès
Encenedor de gúspira amb mànec
Cinturó portaeines
Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega
màxima de 1200 kg
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de
3 mm de gruix
Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs
Luxímetre portàtil
Termòmetre / baròmetre
Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a
la barana

Riscos
1

1
1
1
1

1
15 /20

12
16
1
4 /11
4

4

9
16
13
14 /17
9 /13
4
4
13
4 /11
16
16
2 /6 /9 /14
4
16
16
1

12
4 /11
15
4 /9
11
4 /11
13 /15
4
16
16 /21
14
2 /6 /14
14
16
1
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HX11XG10
HX11XG11
HX11XG12

u
u
u

HX11XG13

u

Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió,
Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària
Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de
llargària
Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perchestelescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5
m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra

16
16
16
16

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
UA
Descripció
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta,
nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs
H1512013 m2
Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm
de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs
H151AJ01 m2
Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb
fusta i amb el desmuntatge inclòs
H1521431
m
Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el
desmuntatge inclòs
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
H152N681
m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol perimetral
de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
H1542013
u
Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada
amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs
H1549002
m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs
H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb
acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs
H15A2017
u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de
captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
H15B0007
u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió
H15B6006
u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m
H16C1002
u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs
H16C1003
u Detector de gasos portàtil
HBA31011
m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual
HBB11111
u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB20005
u Senyal manual per a senyalista
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma
circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en
color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
10 /15 /21

1

1

1
1

1
1
12
14

14

10 /15 /17 /21
17
16
16
17 /20 /21
17 /20 /21
4 /11 /12
4 /6 /11 /12 /18
/20
1 /4 /11
1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
1

1 /2 /4 /6 /9 /10
/11 /12 /13 /14
/15 /16 /17 /18
/20 /21
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 20 /21
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, 16
adherit
HBBAF004
u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma 1 /2 /4 /6 /9 /10
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, /11 /12 /13 /14
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per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBC19081
HBC1E001

m
u

HM31161J

u

/15 /16 /17 /18
/20 /21
18
18

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i
blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 10 /20 /21
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000099

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Dispositius d'alarma
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
10
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17 /18
20
20
20
20
20
20
20 /21
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25.

Signatures

L'enginyer Autor de l'Estudi de Seguretat i Salut,

Pau Schoenenberger Martorell
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Annex 11 – Estudi de seguretat i salut

1. Definició i abast del plec
1.1.

Identificació de les obres

Les obres objecte del present Estudi de Seguretat i Salut són les corresponents al
Projecte bàsic de parc eòlic flotant al Golf de Lleó per al suport d'aerogeneradors de
8MW.
Es contemplen bàsicament les obres corresponents a la construcció del dic sec i de
l'estructura flotant en dic sec, no contemplant-se les fases de transport i fondeig de
l'estructura.

1.2.

Objecte

Aquest Plec de Condicions de l‟Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt
d'especificacions que hauran d‟acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització,
Execució i Control) de l‟obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels
riscos (Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l‟obra i les que hauran
de manar l‟execució de qualsevol tipus d‟instal·lacions i d‟obres accessòries. Per a
qualsevol tipus d‟especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les
condicions tècniques que es derivin d‟entendre com a normes d‟aplicació:
a) Tots aquells continguts al:
- Plec General de Condicions Tècniques de l‟Edificació‟„, confeccionat pel Centre
Experimental d‟Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col· legis
d‟Arquitectes i adaptat a les seves obres per la „„Direcció General
d‟Arquitectura‟„. (cas d'Edificació)
- „„Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d‟Obres de
l‟Estat‟„ i adaptat a les seves obres per la „„Direcció de Política Territorial i
Obres Públiques‟„. (cas d'Obra Pública)
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l‟Estat, Normes
Tecnològiques de l‟Edificació publicades pel „„Ministerio de la Vivienda‟„ i
posteriorment pel „„Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo‟„.
c) La normativa legislativa vigent d‟obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l‟oferta.

1.3.

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
„„DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES
DE
CONSTRUCCIÓ‟„, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut
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del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la
realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries
per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als
assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial
quan es proposin mesures alternatives.
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les
especificacions tècniques necessàries.
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin
estat definits o projectats.
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució
de l'Estudi de Seguretat i Salut.

1.4.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas,
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu,
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es
tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l‟Estudi de Seguretat i
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant,
són d‟obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l‟Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls
Gràfics d‟interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de
l‟Autor de l‟Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se,
tant sols, com a complement d‟informació que el Contractista ha d‟adquirir directament
i amb els seus propis mitjans.
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el
Contractista no podrà al· legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document
contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius de l‟Estudi de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars,
en cas d‟incloure‟s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions
Generals del Projecte, té prevalença el que s‟ha prescrit en les Prescripcions
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre
les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s‟ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri
de l‟Autor de l‟Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

2.1.

Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i
de reduir-ne els efectes a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials
i la influència dels factors ambientals al treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la
individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi,
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per
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sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol
títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient.
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i
Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra per l'aprovació del
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les
mateixes.
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al
Promotor de les seves responsabilitats.
15. Gestionar l‟„„Avís Previ‟„ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives
llicències i autoritzacions administratives.
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament
justificades, o
bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix,
equivalents.

2.2.

Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d‟Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d‟Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del
Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor
quan en l‟elaboració del projecte d‟obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l‟elaboració del
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
17. Vetllar per a què 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‟„ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
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a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es
desenvolupin simultània o successivament.
b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o
fases de treball.
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i
elaboració del projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia,
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut
d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995) :
a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el
fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de
desenvolupar simultània o successivament.
b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs
o fases de treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n‟hi ha
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent
i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix
l'article 10 del
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i
Salut a les obres de construcció:
a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.
c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans
auxiliars.
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3.

4.
5.
6.

d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.
e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o
substàncies perilloses.
f. La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i
treballadors autònoms.
j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s‟escau,
les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
Organitzar la coordinació d'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 només puguin accedir a l'obra les
persones autoritzades.

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 staff assessor especialitzat en
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col· laboració estricta amb els diferents agents
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció
de l‟obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva
que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al
Promotor, Fabricants i Subministradors d‟equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció
d‟Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i
treballadors.

2.3.

Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d‟altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució
de les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions
parcials.

2.4.

Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d‟Obra o
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix,
la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el
Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra
executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del
Director d‟Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en
fase d‟Obra, nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d‟Obra:
1. Verificar el replanteig, l‟adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l‟estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
2. Si dirigeix l‟execució material de l‟obra, verificar la recepció d'obra dels
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises;
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat
Preventiva i la Senyalització, d‟acord amb el Projecte i l‟Estudi de Seguretat i
Salut.
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l‟obra i consignar en el Llibre
d‟Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació
del Projecte i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i
Salut Integrada previstes en el mateix.
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la
marxa de l‟obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre
que les mateixes s‟adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
5. Subscriure l‟Acta de Replanteig o començament de l‟obra, confrontant
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l‟existència prèvia de l‟Acta
d‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
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6. Certificar el final d‟obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb
els visats que siguin preceptius.
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de
Seguretat.
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa,
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel
Coordinador al Llibre d‟incidències
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la
Memòria de Seguretat i Salut de l‟obra finalitzada, per lliurar-la al promotor,
amb els visats que foren perceptius.

2.5. Contractista
o
Subcontractistes

constructor

(empresari

principal)

i

Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d‟executar, en condicions de
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i
Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l‟obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat,
del Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
1. El Contractista haurà d‟executar l‟obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l‟Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a
les instruccions del Director d‟Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb
la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
l‟assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i
exigides en el Projecte
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l‟habiliti per al compliment de les condicions exigibles per
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de
Seguretat i Salut.
3. Designar al Cap d‟Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l‟obra i que per la seva titulació o
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d‟acord amb les
característiques i complexitat de l‟obra.
4. Assignar a l‟obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.
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5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de
l‟obra dins dels límits establerts en el Contracte.
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l‟Estudi de
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l‟aprovació del Coordinador
de Seguretat.
7. El representant legal del Contractista signarà l‟Acta d‟Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Signar l‟Acta de Replanteig o començament i l‟Acta de Recepció de l‟obra.
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat
i Salut (PSS).
b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint
en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.
171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i
salut a l'obra.
d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de
la Direcció Facultativa.
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als
treballadors autònoms que hagin contractat.
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.
13. Abans de l‟inici de l‟activitat a l‟obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a
realitzar, l‟avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva.
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d‟informació i
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l‟obra.
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que
concorren a l‟obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al
Subcontractistes.
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16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap
d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom
figurarà al Llibre d'Incidències.
19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant
del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides,
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i
d‟obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i
que pugui afectar a aquest centre de treball.
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà
d‟estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi.
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb
independència de qualsevol altre requisit formal.
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació
de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i
no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per
a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu
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entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa,
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel
Coordinador al Llibre d‟Incidències.
25. En cas d‟incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa,
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat,
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció
(propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer
constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la
situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als
visitants de les oficines d'obra.
28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa.
30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol
d‟operador de grua mòbil i en altres casos l‟acreditació que correspongui, sota
la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de
la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació
com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot
ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin
a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC
''MIE-AEM-4''.
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2.6.

Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV
del
3. R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
4. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
5. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació
coordinada que s'hagi establert.
6. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997,
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
7. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D.
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels
treballadors.
8. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d‟Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.
9. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS):
a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies,
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a
disposició dels seus treballadors.
b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el
risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7.

Treballadors

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant
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l‟empresari el compromís de desenvolupar a l‟obra les activitats corresponents a la
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d‟aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i
Salut.
2. El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes,
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
8. Té el dret de fer us i el fruit d‟unes instal·lacions provisionals de Salubritat i
Confort, previstes especialment pel personal d‟obra, suficients, adequades i
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l‟obra.

3. Documentació preventiva de caràcter contractual
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de
Seguretat i Salut
Excepte en el cas que l‟escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual
ho indiqui específicament d‟altra manera, l‟ordre de prelació dels Documents
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d‟Obra.
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l‟Estudi de
Seguretat i Salut.
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant
l‟Execució material de l‟Obra, pel Coordinador de Seguretat.
7. Plànols i Detalls Gràfics de l‟Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d‟Acció Preventiva de l‟empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l‟Estudi de Seguretat i Salut
del Contractista per l‟obra en qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d‟aplicació en l‟obra.
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Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d‟ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d‟Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l‟ús
de la seva facultat d‟aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d‟Obra qui
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d‟Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat
del Contractista, restant el Director d‟Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives,
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d‟errades,
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l‟eximeix de l‟obligació
d‟aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que
siguin manifestament indispensables per dur a terme l‟esperit o la intenció posada en
el Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el
corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s‟entenen complementàries entre si, per la qual cosa
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s‟hagués recollit en tots.

3.2.

Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d‟adaptació de la seva
pròpia „„cultura preventiva interna d‟empresa‟„ el desenvolupament dels continguts del
Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut per l‟execució material de l‟obra, podrà indicar
en l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència,
d‟aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en
l‟Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l‟Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l‟Estudi i Pla de
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.
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3.3.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D‟acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a
redactar, abans de l‟inici dels seus treballs a l‟obra, un Pla de Seguretat i Salut
adaptant aquest
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al „„PLA D‟ACCIÓ PREVENTIVA
INTERNA D‟EMPRESA‟„, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 „„LLEI DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS‟„ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits
formals establerts a l‟Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols
següents amb els continguts que en cada cas s‟indiquen.
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l‟entorn. Indicant:
-

-

-

Ubicació dels serveis públics.
o Electricitat.
o Clavegueram.
o Aigua potable.
o Gas.
o Oleoductes.
o Altres.
Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
o Accessos al recinte.
o Garites de control d‟accessos.
Acotat del perímetre del solar.
Distàncies de l‟edifici amb els límits del solar.
Edificacions veïnes existents.
Servituds.

Plànols en planta d‟ordenació general de l‟obra, segons les diverses fases previstes en
funció del seu pla d‟execució real. Indicant:
-

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d‟instal·lacions d‟implantació provisional per al personal d‟obra:
o Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
o Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts,
estufes..,).
o Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats,
frigorífic..,).
o Farmaciola: Equipament.
o Altres.

Pàgina 19 de 42

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

-

-

-

Llocs destinats a apilaments.
o Àrids i materials ensitjats.
o Armadures, barres, tubs i biguetes.
o Materials paletitzats.
o Fusta.
o Materials ensacats.
o Materials en caixes.
o Materials en bidons.
o Materials solts.
o Runes i residus.
o Ferralla.
o Aigua.
o Combustibles.
o Substàncies tòxiques.
o Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d‟influència previst.
o Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues,
cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores,
bomba d‟extracció de fluids.
o Estació de formigonat.
o Sitja de morter.
o Planta de piconament i/o selecció d‟àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones
d‟aparcament.
Senyalització de circulació.
Circuits de circulació interna del personal d‟obra. Senyalització de Seguretat.
Esquema d‟instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d‟instal·lació d‟il·luminació provisional.
Esquema d‟instal·lació provisional de subministrament d‟aigua.

Plànols en planta i seccions d‟instal· lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d‟execució.
-

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
de façanes:
o Ubicació de bastida porticada d‟estructura tubular cobrint la totalitat dels
fronts de façana en avançament simultani a l‟execució d‟estructura fins
l‟acabament de tancaments i coberta.(*).
o (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
o Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de
seguretat.(*).
o (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l„ESS.
o Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
o (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l‟ESS.
o Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
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o

-

-

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars,
prèvia justificació en l„ESS.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals
d‟escales:
o Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit
de travessers d‟escales (*).
o (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
o Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de
travessers d‟escales.
Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d‟instal·lacions i encofrats.
o Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en
el cèrcol perimetral (*).
o (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
o Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis
interiors.
o Planta d‟estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals
de seguretat sota taulers i sotaponts d‟encofrats horitzontals
recuperables.
o Ubicació i replanteig d‟entarimat horitzontal de fusta colada en passos
d‟instal· lacions, arquetes i registres provisionals.
o Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. Plànols de
proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
o Passarel· les (ubicació i elements constitutius).
o Escales provisionals.
o Detalls de tapes provisionals d‟arquetes o de buits.
o Abalisament i senyalització de zones de pas.
o Condemna d‟accessos i proteccions en contenció d‟estabilitat de
terrenys.
o Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les
guindoles.
o Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en
perímetres exteriors amb risc de caigudes d‟altura.

Plànol o plànols de distribució d‟elements de seguretat per a l‟ús i manteniment
posterior de l‟obra executada (*).
-

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i
evacuació d‟equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes
no transitables.
Escales de gat amb enclavament d‟accessos i equipament de Sistema de
Protecció Col·lectiva.
Replanteig d‟ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies,
finestrals i patis.
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-

Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
Escala d‟incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d‟evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d‟evacuació interna d‟accidentats (*).
-

Plànol de carrers per a evacuació d‟accidentats en obres urbanes.
Plànol de carreteres per a evacuació d‟accidentats en obres aïllades. (*) Tant
sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4.

El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial „„LLIBRE
D'INCIDÈNCIES‟„, facilitat per la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, visat pel
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998
D.O.G.C. 2565-27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d‟estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició
de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors,
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en
matèria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d‟Obra o
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat
a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació
que tingues a be designar a l‟efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l‟apartat 2.1.
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí
incorporats per referència, constitueixen l‟acord ple i total entre les parts i no durà a
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament
o representacions al Contractista, excepte les que s‟estableixin expressament
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o
efecte algun.
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El Promotor i el Contractista s‟obligaran a si mateixos i als seus successors,
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat,
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per
escrit i reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir,
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l‟ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d‟acord amb la
normativa reguladora de l‟esmentada jurisdicció.

4. Normativa legal d'aplicació
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l‟ESS (o EBSS), obligatòria o
no, que pugui ésser d‟aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s‟adjunta una relació de normativa aplicable.
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui
aplicar al seu Pla.

4.1.
-

-

Textos generals
Convenis col·lectius.
“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la
construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada
per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23
de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment
per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de
1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les
modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”,
“Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973
(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre
(BOE 29 de diciembre de 1994)”.
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“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de
1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada
parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995
(BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”,
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo
de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE
7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D.
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.
“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto
de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de
diciembre de 1981)”.
“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.
2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D.
2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de
noviembre 1989)“ i anul· lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de
libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un
estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.
“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16
de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.
“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio
de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número
162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.
“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10
de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio
(BOE 21 de junio de 2001)”.
“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.
“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero
(BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997
(BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”.
Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D.
604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.
486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat
per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per
“R.D.2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.
R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7
de agosto de 1997)”.

Pàgina 24 de 42

Annex 11 – Estudi de seguretat i salut

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre
(BOE 7 de octubre de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de
mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de
2007)”.
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s‟aprova el model de Llibre
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de 27 de gener de 1998).
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de
febrero de 1999)”.
“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6
de noviembre de 1999)”.
“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6
de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.
“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”.
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.
“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de
2001)”.
“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.
“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos (BOE 10 de enero de 2004)”.
Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades
empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
Decret 399/2004, de 5 d‟octubre de 2004, pel qual es crea el registre de
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i
es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i
delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d‟octubre de 2004).
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D.
1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de
noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función
de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.
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“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.
“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones
de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español
(BOE 113 de 12 de mayo)”.
“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D.
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
(BOE 127 de 29 de mayo)”.
“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.
“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.
“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.
“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.
Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el
sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
08 de maig de 2008).
“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de
marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.
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4.3.
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Condicions ambientals
Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d‟empreses amb risc per amiant
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d‟agost de 1985).
Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l‟ambient
laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d‟amiant (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).
“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de
febrero de 1991)”.
“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per
“Orden de 25 de marzo de 1998”.
“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per
“Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.
“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al
aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006
(BOE de 4 de mayo de 2006)”.
“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).
“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre
de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de
diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.
“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al
ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.
“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.
“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

Incendis
Ordenances municipals.
“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de
14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998
(BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de
agosto de 1999)”.
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Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s‟estableixen mesures de prevenció
d‟incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10
de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).
“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12
de febrero”.

Instal·lacions elèctriques
“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de
1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008
(BOE 19 de marzo de 2008)”.
“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica
NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12
de agosto de 1978)”.
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s‟estableix un certificat sobre
compliment de les distàncies reglamentàries d‟obres i construccions a línies
elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de
novembre de 1988).
“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de
noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de
27 de diciembre de 2000)”.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d‟ordenació ambiental de l‟enllumenament per a la
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 12 de juny de 2001).
“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
(BOE de 21 de junio de 2001)”.
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s‟aprova el Reglament del
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
18 de desembre de 2001).
“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto
(BOE de 18 de septiembre de 2002)”.
“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de
agosto”.
“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.
“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de
baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33
Instalaciones provisionales y temporales de obras”.
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Equips i maquinària
“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que
deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas
para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.
“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de
Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per
“Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga
amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE
de 11 de octubre de 2008)”.
“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de
29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de
1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.
“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de
8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per
“R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.
“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas
84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de
mayo de 1988)”.
“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a
la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas
(BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE
de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009,
per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y
Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de ascensores sin
cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo
(BOE 12 de junio de 1997)”.
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”.
Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.
Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la Instalación de
ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.
“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones
de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
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relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de
mayo de 1999)”.
“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad
en las máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de
normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de
diciembre de 2000)”.
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de
noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de
noviembre de 2005)”.
Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de
incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”.
Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de
1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden
de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de
10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de
1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de
1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de
ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998
(BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de
ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de
23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27
de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo
de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo,
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras
móviles de personal (PEMP)”.
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Equips de protecció individual
“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de
diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D.
159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de
27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”,
“Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”,
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución
de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7
de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.
“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20
de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.
“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual”.
“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de
las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria.
Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la
Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada
con el número C(2006) 777]”.
Normes Tècniques Reglamentàries.

Senyalització
“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de
septiembre de 1987)”.
Normes sobre senyalització d‟obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del
MOPU”.

Diversos
“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas
Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X
del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11
de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13
de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de
1994)”.
“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los
explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de
1986)”.
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-

-

-

-

-

-

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real
Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007
(BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la
“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”,
“Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006
(BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero
de 2007)”.
“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada
per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.
“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6
de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros
de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo
(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de
1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro
de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se
establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de
2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.
“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del
Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.
Convenis col·lectius.

5. Condicions econòmiques
5.1.

Criteris d'aplicació

L‟ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d‟octubre, manté per al sector de la construcció,
la necessitat d‟estimar l‟aplicació de la Seguretat i Salut com un cost „„afegit‟„ a l'Estudi
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l‟estudi de Seguretat i Salut, haurà de
quantificar el conjunt de „„despeses‟„ previstes, tant pel que es refereix a la suma total
com a la valoració unitària d‟elements, amb referència al quadre de preus sobre el que
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d‟elements o operacions
de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l‟Estudi de
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l‟import total ni dels
nivells de protecció continguts en l‟Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el
pressupost del E.S.S. haurà d‟anar incorporant al pressupost general de l‟obra com un
capítol més del mateix.
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La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s‟inclouran en el
pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri
es l‟aplicat en el present E.S.S. en l‟apartat relatiu a Medis Auxiliars d‟Utilitat
Preventiva (MAUP).

5.2.

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de „„Seguretat Integrada‟„ hauria d‟estar
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de
Construcció, es precisa l'establiment d‟un criteri respecte a la certificació de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista
per cada obra.
El pressupost de seguretat i salut s‟abonarà d‟acord amb el que indiqui el corresponent
contracte d‟obra.

5.3.

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l‟execució material
de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s‟hagi executat en un 20% i transcorregut com a
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s‟aprova el text refós de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.

5.4.

Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d‟incompliments en l‟aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels
restants components de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell,
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:
1.2.3.4.5.-

MOLT LLEU :
LLEU :
GREU :
MOLT GREU :
GRAVÍSSIM :

3% del Benefici Industrial de l‟obra contractada
20% del Benefici Industrial de l‟obra contractada
75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada
75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada
Paralització
dels
treballadors
+100%
del
Industrial
de l‟obra contractada + Pèrdua
Benefici
com
Contractista, per la mateixa Propietat, durant
d‟homologació
anys.
2
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6. Condicions tècniques generals de seguretat
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de
Seguretat
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en
aquesta obra.
Tot seguit s‟anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:
-

Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la
detecció de riscos i la recerca de les causes.
Prèvies als accidents.-

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
Investigació Tècnica d'Accidents.

Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques
Operatives sobre
El Factor Tècnic:
-

Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
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-

Senyalització

El Factor Humà:
-

6.2.

Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms,
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d‟Acció
Preventiva.
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista
Principal
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista
competents en matèria de Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de
Seguretat, la seva relació amb l‟organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa
adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39
/1997 „„Reglamento de los Servicios de Prevención‟„. En tot cas el constructor
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

Pàgina 35 de 42

Projecte bàsic de parc eòlic al Golf de Lleó

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.
L‟empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals
de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial,
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de
dedicació a aquestes funcions.

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria
de Medicina del Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal· lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina
Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves
condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l‟equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi,
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
-

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.
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6.5.

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d‟un interlocutor alternatiu en absència del
Cap d‟Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.
S‟anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb
la missió de realitzar petites cures i organitzar l‟evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més serà l‟encarregat del control de la
dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la
importància de l‟obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una „„Comissió Tècnica
Interempresarial de Responsables de Seguretat‟„, integrat pels màxims Responsables
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d‟obra, aquesta „„comissió‟„ es
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista,
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6.

Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El
mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu
treball.
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7. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels
equips, màquines i/o màquines-ferramentes
7.1. Definició i característiques
Màquines-Ferramentes

dels

Equips,

Màquines

i/o

Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el
seu cas, d‟òrgans d‟accionament, circuits de comandament i de potència, etc.,
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d‟un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:
-

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a
funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una
màquina, a una sèrie d‟elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui
una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l‟equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la
consideració de Mitjà Auxiliar d‟Utilitat Preventiva (MAUP).
Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d‟unes instruccions d‟utilització,
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE
que li siguin d‟aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents
dades:
-

Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d‟homologació CE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat
acreditada, si procedeix.
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7.2. Condicions
d'elecció,
utilització,
emmagatzematge
manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

i

Elecció d‟un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi
Ambient de Treball.
Condicions d‟utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l‟Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre „„Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de
treball‟„:
Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d‟emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva „„Guia de manteniment preventiu‟„.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.
L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i els lliuraments d‟Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l‟usuari.

7.3.

Normativa aplicable

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates
d‟entrada en vigor
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.
-

-

-

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l‟aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93).
Aquestes 4 directives s‟han codificat en un sols text mitjançant la Directiva
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E.
d‟11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de
8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l‟1/1/93, amb període transitori fins
l‟1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
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Excepcions:
-

-

Carretons automotors de manutenció: l‟1/7/95, amb període transitori fins
l‟1/1/96.
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període
transitori fins l‟1/1/97.
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període
transitori fins l‟1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97.

Altres Directives.
-

-

-

-

-

-

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l‟aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada
per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88),
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l‟1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins
l‟1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d‟11/6/98 de la Direcció General
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l‟aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E.
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE,
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d‟11 d‟octubre (B.O.E. de 15/10/91),
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l‟1/1/95 amb període transitori fins
l‟1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l‟aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d‟11 de març (B.O.E. d‟1/4/94),
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d‟1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i
Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins
l‟1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de
l‟Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l‟aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196,
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
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-

-

-

-

-

-

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de
27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins
l‟1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l‟aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm.
L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d‟1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l‟1/3/96 amb període transitori fins l‟1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al
progrés tècnic, relatives a l‟aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre determinació de l‟emissió sonora de màquines i materials
utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d‟1/3/02);
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31
de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de
12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
-

-

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de
30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l‟apartat 2 de l‟Annex l i els apartats 2 i
3 de l‟Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d‟aplicació restringida
-

-

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s‟aprova la
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de
protecció, usats (B.O.E. d‟11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d‟Aparells d‟Elevació i Manutenció
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
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Ordre de 23/5/1977 per la qual s‟aprova el Reglament d‟Aparells elevadors per
a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E.
de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s‟aprova la nova Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de
17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s‟aprova el nou text modificat i
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament
d‟Aparells d‟elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades
usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials
(B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s‟aprova l‟Ordenança General de
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E.
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21
de juny de 2001.

8. Signatures
L'enginyer autor de l'Estudi de Seguretat i Salut

Pau Schoenenberger Martorell
Enginyer de Camins, Canals i Ports.
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Amidaments
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Data: 16/01/16

AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

H1411111

H1411112

UA

DESCRIPCIÓ

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

u

H1411115

u

H1411117

u

H141211D

u

H141300F

u

H1414119

u

H1421110

u

H1423230

u

H1424340

u

42,000

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
AMIDAMENT DIRECTE

10

42,000

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

9

30,000

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE

8

30,000

Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397
AMIDAMENT DIRECTE

7

84,000

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

6

126,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
AMIDAMENT DIRECTE

5

30,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

4

288,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

PRESSUPOST 001
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

30,000

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE

30,000

EUR
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AMIDAMENTS
11

H1425450

u

Data: 16/01/16

Pàg.:

Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica,
amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE

12

H142AC60

u

30,000

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE

13

H142CD70

u

30,000

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE

14

H1431101

u

H1432012

u

H1433115

u

H1445003

u

H1446004

u

H1447005

u

H144D205

u

H144E406

u

H1455710

u

273,000

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE

22

111,000

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE

21

111,000

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE

20

111,000

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE

19

138,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE

18

138,000

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

17

1.362,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
AMIDAMENT DIRECTE

16

30,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

15

2

273,000

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

363,000

EUR
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AMIDAMENTS
23

H1457520

u

Data: 16/01/16

H1459630

u

H145C002

u

H145E003

u

H145F004

u

H145K153

u

H1461110

u

H1461164

u

H1463253

u

H1465275

u

273,000

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE

32

138,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

31

171,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

30

363,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

29

363,000

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes,
homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

28

544,000

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

27

365,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

26

363,000

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

25

3

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

24

Pàg.:

138,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

138,000

EUR
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AMIDAMENTS
33

H1465277

u

H1465376

u

H146J364

u

H1474600

u

H147D102

u

H147D405

u

H147K602

u

H147L015

u

42

H147M007

H147N000

u

u

57,000

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE

41

84,000

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella,
recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud,
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE

40

84,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAMENT DIRECTE

39

138,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
AMIDAMENT DIRECTE

38

273,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE

37

138,000

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE

36

273,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

35

4

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

34

Pàg.:

138,000

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN
813
AMIDAMENT DIRECTE

30,000

AMIDAMENT DIRECTE

273,000

Faixa de protecció dorslumbar

EUR

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Bàsic de parc eòlic flotant al Golf de Lleó

AMIDAMENTS
43

H1481242

u

Data: 16/01/16

H1481343

u

H1481442

u

H1481654

u

H1482222

u

H1482320

u

H1482422

u

H1483344

u

H1485140

u

H1485800

u

H1486241

u

138,000

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE

53

138,000

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE

52

138,000

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

51

138,000

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

50

138,000

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

49

138,000

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

48

138,000

Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
AMIDAMENT DIRECTE

47

138,000

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

46

138,000

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

45

5

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

44

Pàg.:

138,000

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
AMIDAMENT DIRECTE

15,000

EUR

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Bàsic de parc eòlic flotant al Golf de Lleó

Data: 16/01/16

AMIDAMENTS
54

H1487350

u

H1488580

u

H148D900

u

NUM. CODI
1

H1522111

01
02

H1534001

UA

DESCRIPCIÓ

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

u

H6452131

m

HBB11111

u

6

7

HBBAC005

HBC12300

HM31161J

u

u

u

7.150,000

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

15.000,000

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

680,000

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

15,000

PRESSUPOST 001
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

AMIDAMENT DIRECTE
2

30,000

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

138,000

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE

56

6

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

55

Pàg.:

2,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

50,000

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10,000

EUR
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AMIDAMENTS
01
03

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

H15Z1001

H16F1005

UA

DESCRIPCIÓ

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

u

HQU15312

u

HQU1531A

mes

HQU15Q0A

mes

HQU1A204

u

HQU1A20A

mes

HQU1A502

u

HQU1A50A

mes

108,000

Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9

13,000

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

8

144,000

Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7

144,000

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

6

4,000

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

5

10,000

Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

9.070,000

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE

3

7

PRESSUPOST 001
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

3,000

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

EUR

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Bàsic de parc eòlic flotant al Golf de Lleó

AMIDAMENTS

Data: 16/01/16
AMIDAMENT DIRECTE

10

HQU1H532

u

HQU1H53A

mes

HQU22301

u

HQU25201

u

HQU25701

u

HQU27502

u

HQU27902

u

HQU2AF02

u

HQU2D102

u

HQU2E001

u

HQU2GF01

u

2,000

3,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

20

7,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

19

12,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

18

14,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

17

23,000

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

16

68,000

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

15

135,000

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

14

3,000

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

13

135,000

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE

12

8

Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

11

Pàg.:

15,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3,000

EUR
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AMIDAMENTS
21

HQU2P001

u

HQUA1100

u

HQUA2100

u

HQUA3100

u

26

HQUAAAA0

HQUACCJ0

u

NUM. CODI
1

H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

01
04

PRESSUPOST 001
DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL

UA

DESCRIPCIÓ

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE

2

H16F3000

h

1,000

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

u

OBRA
CAPÍTOL

1,000

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
AMIDAMENT DIRECTE

25

3,000

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

24

15,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

23

9

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

22

Pàg.:

546,000

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAMENT DIRECTE

15,000

EUR

Quadre de preus I
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/01/16

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

5,97 €

P- 2

H1411112

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

25,25 €

P- 3

H1411115

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

11,77 €

P- 4

H1411117

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

31,23 €

P- 5

H141211D

u

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

21,77 €

P- 6

H141300F

u

Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397
(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

23,10 €

P- 7

H1414119

u

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

26,71 €

P- 8

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

5,99 €

P- 9

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

5,07 €

P- 10

H1424340

u

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de
D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

6,18 €

P- 11

H1425450

u

Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

3,77 €

P- 12

H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

8,25 €

P- 13

H142CD70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

12,75 €

P- 14

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P- 15

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

PREU

0,23 €

19,07 €
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Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 16

H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P- 17

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P- 18

H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

13,37 €

P- 19

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

12,25 €

P- 20

H144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083
(UN EUROS)

1,00 €

P- 21

H144E406

u

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
(DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

2,80 €

P- 22

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

2,37 €

P- 23

H1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

10,91 €

P- 24

H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,74 €

P- 25

H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

6,05 €

P- 26

H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420
(DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

2,96 €

P- 27

H145F004

u

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

6,69 €

P- 28

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

21,20 €

P- 29

H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

5,70 €

P- 30

H1461164

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

16,39 €

P- 31

H1463253

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

60,64 €

PREU
15,10 €

1,63 €
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P- 32

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

23,52 €

P- 33

H1465277

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

26,50 €

P- 34

H1465376

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
(VINT-I-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

27,16 €

P- 35

H146J364

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

2,41 €

P- 36

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

14,26 €

P- 37

H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

54,59 €

P- 38

H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

578,60 €

P- 39

H147K602

u

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

31,42 €

P- 40

H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

22,86 €

P- 41

H147M007

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

92,45 €

P- 42

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

22,64 €

P- 43

H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

18,66 €

P- 44

H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

60,85 €
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P- 45

H1481442

u

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

17,04 €

P- 46

H1481654

u

Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
(SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

16,02 €

P- 47

H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,34 €

P- 48

H1482320

u

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,34 €

P- 49

H1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340
(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,34 €

P- 50

H1483344

u

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

11,35 €

P- 51

H1485140

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

13,66 €

P- 52

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

18,69 €

P- 53

H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
(TRENTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

30,18 €

P- 54

H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

4,53 €

P- 55

H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

14,86 €

P- 56

H148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

21,88 €

P- 57

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

13,14 €

P- 58

H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

0,23 €

P- 59

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

43,20 €

P- 60

H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

19,66 €

P- 61

H16F1005

u

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

23,30 €
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P- 62

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

24,68 €

P- 63

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

30,83 €

P- 64

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

52,84 €

P- 65

HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

27,70 €

P- 66

HBC12300

u

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

10,28 €

P- 67

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

45,41 €

P- 68

HQU15312

u

Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

1.321,37 €

P- 69

HQU1531A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

246,01 €

P- 70

HQU15Q0A

mes

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

143,07 €

P- 71

HQU1A204

u

Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SET-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

705,57 €

P- 72

HQU1A20A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

101,19 €

P- 73

HQU1A502

u

Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

1.523,10 €

P- 74

HQU1A50A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

171,59 €
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P- 75

HQU1H532

u

Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(MIL CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

1.123,67 €

P- 76

HQU1H53A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

160,64 €

P- 77

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

59,16 €

P- 78

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

14,92 €

P- 79

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

22,38 €

P- 80

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

18,83 €

P- 81

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

29,92 €

P- 82

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P- 83

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

57,37 €

P- 84

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

92,03 €

P- 85

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

54,91 €

P- 86

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P- 87

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

119,21 €

P- 88

HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

118,49 €

P- 89

HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

78,99 €

P- 90

HQUAAAA0

u

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
(DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P- 91

HQUACCJ0

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

PREU
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21,39 €

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Bàsic de parc eòlic flotant al Golf de Lleó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 16/01/16

Pàg.:

7

Quadre de preus II

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Bàsic de parc eòlic flotant al Golf de Lleó

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
H1411111

UA
u

B1411111

P- 2

H1411112

u

B1411111
B14Z1100

P- 3

H1411115

u

B1411115

P- 4

H1411117

u

B1411117

P- 5

H141211D

u

B141211D

P- 6

H141300F

u

B141300F

P- 7

H1414119

u

B1414119

P- 8

H1421110

u

B1421110

P- 9

H1423230

u

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria
recarregable, per a 2 usos
Altres conceptes
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 352-3
Altres conceptes
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397
Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense
visera, homologat segons UNE-EN 397
Altres conceptes
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Altres conceptes
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Pàg.:

1

PREU
5,97 €
5,97000 €
0,00 €
25,25 €

5,97000 €
19,28000 €
0,00 €
11,77 €
11,77000 €
0,00 €
31,23 €

31,23000 €

0,00 €
21,77 €
21,77000 €
0,00 €
23,10 €
23,10000 €
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26,71 €

26,71000 €
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P- 10

CODI
B1423230

H1424340

UA

u

B1424340

P- 11

H1425450

u

B1425450

P- 12

H142AC60

u

B142AC60

P- 13

H142CD70

u

B142CD70

P- 14

H1431101

u

B1431101

P- 15

H1432012

u

B1432012

P- 16

H1433115

u

B1433115

P- 17

H1445003
B1445003

u

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Altres conceptes
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta
de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta
elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables
amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes
Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731
Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb
muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731
Altres conceptes
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Altres conceptes
Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
Altres conceptes
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Altres conceptes
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Pàg.:

2

PREU
5,07000 €

0,00 €
6,18 €

6,18000 €

0,00 €
3,77 €

3,77000 €

0,00 €
8,25 €

8,25000 €

0,00 €
12,75 €

12,75000 €

0,00 €
0,23 €
0,23000 €
0,00 €
19,07 €
19,07000 €
0,00 €
15,10 €
15,10000 €
0,00 €
1,63 €
1,63000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 18

H1446004

u

B1446004

P- 19

H1447005

u

B1447005

P- 20

H144D205

u

B144D205

P- 21

H144E406

u

B144E406

P- 22

H1455710

u

B1455710

P- 23

H1457520

u

B1457520

P- 24

H1459630

u

B1459630

P- 25

H145C002

u

B145C002

P- 26

H145E003
B145E003

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149
Altres conceptes
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Altres conceptes
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat
segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
Altres conceptes
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i
UNE-EN 12083
Altres conceptes
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Pàg.:

3

PREU
0,00 €
13,37 €
13,37000 €
0,00 €
12,25 €
12,25000 €
0,00 €
1,00 €
1,00000 €
0,00 €
2,80 €
2,80000 €
0,00 €
2,37 €

2,37000 €

0,00 €
10,91 €

10,91000 €

0,00 €
6,74 €

6,74000 €

0,00 €
6,05 €
6,05000 €
0,00 €
2,96 €
2,96000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 27

H145F004

u

B145F004

P- 28

H145K153

u

B145K153

P- 29

H1461110

u

B1461110

P- 30

H1461164

u

B1461164

P- 31

H1463253

u

B1463253

P- 32

H1465275

u

B1465275

P- 33

H1465277

u

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a
estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons
UNE-EN 471 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Altres conceptes
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Pàg.:

4

PREU
0,00 €
6,69 €

6,69000 €

0,00 €
21,20 €
21,20000 €
0,00 €
5,70 €

5,70000 €

0,00 €
16,39 €

16,39000 €

0,00 €
60,64 €

60,64000 €

0,00 €
23,52 €

23,52000 €

0,00 €
26,50 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 34

CODI
B1465277

H1465376

UA

u

B1465376

P- 35

H146J364

u

B146J364

P- 36

H1474600

u

B1474600

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Altres conceptes

H147D102

u

B147D102

P- 38

H147D405

B147D405

u

5

PREU
26,50000 €

0,00 €
27,16 €

27,16000 €

0,00 €
2,41 €

2,41000 €

0,00 €
14,26 €

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Altres conceptes

P- 37

Pàg.:

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
Altres conceptes
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Altres conceptes

14,26000 €
0,00 €
54,59 €

54,59000 €

0,00 €
578,60 €

578,60000 €

0,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 39

CODI
H147K602

UA
u

B147K602

P- 40

H147L015

u

B147L005
B1Z09F90

P- 41

H147M007

u

B147M007

P- 42

H147N000

u

B147N000

Data: 16/01/16

H1481242

u

B1481242

P- 44

H1481343

u

B1481343

P- 45

H1481442

u

B1481442

P- 46

H1481654

B1481654

u

6

PREU

DESCRIPCIÓ
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri,
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364
Altres conceptes
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i
salut
Altres conceptes
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
Altres conceptes

31,42 €

31,42000 €

0,00 €
22,86 €
19,60000 €
0,90000 €
2,36 €
92,45 €
92,45000 €
0,00 €
22,64 €

Faixa de protecció dorslumbar
Faixa de protecció dorslumbar
Altres conceptes

P- 43

Pàg.:

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Altres conceptes

22,64000 €
0,00 €
18,66 €
18,66000 €
0,00 €
60,85 €

60,85000 €

0,00 €
17,04 €

17,04000 €

0,00 €
16,02 €

16,02000 €

0,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 47

CODI
H1482222

UA
u

B1482222

P- 48

H1482320

u

B1482320

P- 49

H1482422

u

B1482422

P- 50

H1483344

u

B1483344

P- 51

H1485140

u

B1485140

P- 52

H1485800

u

B1485800

P- 53

H1486241

u

B1486241

P- 54

H1487350

u

B1487350

P- 55

H1488580

u

B1488580

P- 56

H148D900
B148D900

u

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix
amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc, amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant
Altres conceptes
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Altres conceptes
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
Altres conceptes
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Altres conceptes
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Pàg.:

7

PREU
6,34 €
6,34000 €
0,00 €
6,34 €
6,34000 €
0,00 €
6,34 €

6,34000 €

0,00 €
11,35 €

11,35000 €

0,00 €
13,66 €
13,66000 €
0,00 €
18,69 €
18,69000 €
0,00 €
30,18 €
30,18000 €
0,00 €
4,53 €
4,53000 €
0,00 €
14,86 €
14,86000 €
0,00 €
21,88 €
21,88000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 57

H1522111

m

B0DZSM0K
B1Z0300C

B1Z0D400

P- 58

H1534001

u

B1534001

P- 59

P- 60

P- 61

P- 62

P- 63

H15Z1001

H16F1004

H16F1005

H16F3000

H6452131

h

h

u

h

m

B1Z0300C

B64M2201
B64Z2A00

P- 64

HBB11111

u

BBL11102

P- 65

HBBAC005

u

BBBAC005

P- 66

HBC12300

u

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs
Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut
Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos
Altres conceptes

Pàg.:

8

PREU
0,00 €
13,14 €

0,42000 €
1,14760 €

0,77440 €
10,80 €
0,23 €
0,03000 €
0,20 €
43,20 €

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Altres conceptes

43,20 €

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Altres conceptes

19,66 €

19,66 €

23,30 €

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
Altres conceptes

23,30 €

Altres conceptes

24,68 €

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut
Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut
Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a
seguretat i salut
Altres conceptes

30,83 €

24,68 €

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per a seguretat i
salut
Altres conceptes
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

0,86070 €

14,16000 €
4,84500 €
10,96 €
52,84 €
33,18000 €
19,66 €
27,70 €

8,04000 €

19,66 €
10,28 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 67

CODI
BBC12302

HM31161J

UA

u

B1ZM1000
BM311611

P- 68

HQU15312

u

BQU15314

P- 69

HQU1531A

mes

BQU1531A

P- 70

HQU15Q0A

mes

BQU15Q0A

P- 71

HQU1A204

BQU1A204

u

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut
Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes
Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs
Altres conceptes
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
Altres conceptes

Pàg.:

9

PREU
9,89000 €
0,39 €
45,41 €
0,31000 €
36,17000 €
8,93 €
1.321,37 €

1.302,00000 €

19,37 €
246,01 €

246,01000 €

0,00 €
143,07 €

143,07000 €

0,00 €
705,57 €

686,20000 €

19,37 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 72

CODI
HQU1A20A

UA

DESCRIPCIÓ

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes

BQU1A20A

P- 73

HQU1A502

u

BQU1A504

P- 74

HQU1A50A

mes

BQU1A50A

P- 75

HQU1H532

u

BQU1H534

P- 76

HQU1H53A

BQU1H53A

Data: 16/01/16

mes

Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes
Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Altres conceptes

Pàg.:

10

PREU
101,19 €

101,19000 €

0,00 €
1.523,10 €

1.503,73000 €

19,37 €
171,59 €

171,59000 €

0,00 €
1.123,67 €

1.104,30000 €

19,37 €
160,64 €

160,64000 €

0,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 77

CODI
HQU22301

UA
u

BQU22303

P- 78

HQU25201

u

BQU25500

P- 79

HQU25701

u

BQU25700

P- 80

HQU27502

u

BQU27500

P- 81

HQU27902

u

BQU27900

P- 82

HQU2AF02

u

BQU2AF02

P- 83

HQU2D102

u

BQU2D102

P- 84

HQU2E001

u

BQU2E002

P- 85

HQU2GF01

u

BQU2GF00

P- 86

HQU2P001

u

BQZ1P000

P- 87

HQUA1100

u

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat
i salut
Altres conceptes
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
Altres conceptes
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut
Altres conceptes
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Pàg.:

11

PREU
59,16 €
54,17000 €
4,99 €
14,92 €
11,93000 €
2,99 €
22,38 €
19,38750 €
2,99 €
18,83 €
11,84500 €
6,99 €
29,92 €

22,93750 €

6,98 €
113,51 €
106,53000 €
6,98 €
57,37 €
54,38000 €
2,99 €
92,03 €
91,03000 €
1,00 €
54,91 €
52,91000 €
2,00 €
1,94 €
0,94000 €
1,00 €
119,21 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 88

CODI
BQUA1100

HQUA2100

UA

u

BQUA2100

P- 89

HQUA3100

u

BQUA3100

P- 90

HQUAAAA0

u

BQUAAAA0

P- 91

HQUACCJ0
BQUACCJ0

u

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ
Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Altres conceptes
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes

Pàg.:

12

PREU
119,21000 €
0,00 €
118,49 €
118,49000 €
0,00 €
78,99 €
78,99000 €
0,00 €
200,49 €

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
Altres conceptes

200,49000 €
0,00 €

Altres conceptes

21,39000 €
0,00 €

21,39 €

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST 001

CAPÍTOL

01

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 16/01/16

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,97

288,000

1.719,36

2

H1411112

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma,
homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

25,25

30,000

757,50

3

H1411115

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 3)

11,77

126,000

1.483,02

4

H1411117

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 4)

31,23

84,000

2.623,32

5

H141211D

u

Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 5)

21,77

30,000

653,10

6

H141300F

u

Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 6)

23,10

30,000

693,00

7

H1414119

u

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731 (P - 7)

26,71

42,000

1.121,82

8

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 8)

5,99

42,000

251,58

9

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 9)

5,07

30,000

152,10

10 H1424340

u

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 10)

6,18

30,000

185,40

11 H1425450

u

Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl·lica, homologades segons
UNE-EN 1731 (P - 11)

3,77

30,000

113,10

12 H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 12)

8,25

30,000

247,50

13 H142CD70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 13)

12,75

30,000

382,50

14 H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 14)

0,23

1.362,000

313,26

15 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P 15)

19,07

138,000

2.631,66

16 H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 16)

15,10

138,000

2.083,80
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17 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 17)

1,63

111,000

180,93

18 H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 18)

13,37

111,000

1.484,07

19 H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 19)

12,25

111,000

1.359,75

20 H144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 20)

1,00

273,000

273,00

21 H144E406

u

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 21)

2,80

273,000

764,40

22 H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 22)

2,37

363,000

860,31

23 H1457520

u

Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P 23)

10,91

363,000

3.960,33

24 H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 24)

6,74

365,000

2.460,10

25 H145C002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 25)

6,05

544,000

3.291,20

26 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 26)

2,96

363,000

1.074,48

27 H145F004

u

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P 27)

6,69

363,000

2.428,47

28 H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 28)

21,20

171,000

3.625,20

29 H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 29)

5,70

138,000

786,60

30 H1461164

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 30)

16,39

273,000

4.474,47

31 H1463253

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 31)

60,64

138,000

8.368,32

32 H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 32)

23,52

138,000

3.245,76

33 H1465277

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,

26,50

273,000

7.234,50
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resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 33)

34 H1465376

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 34)

27,16

138,000

3.748,08

35 H146J364

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 35)

2,41

273,000

657,93

36 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 36)

14,26

138,000

1.967,88

37 H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 37)

54,59

84,000

4.585,56

38 H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 38)

578,60

84,000

48.602,40

39 H147K602

u

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 39)

31,42

57,000

1.790,94

40 H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 40)

22,86

138,000

3.154,68

41 H147M007

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
(P - 41)

92,45

30,000

2.773,50

42 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 42)

22,64

273,000

6.180,72

43 H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 43)

18,66

138,000

2.575,08

44 H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 44)

60,85

138,000

8.397,30

45 H1481442

u

Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 45)

17,04

138,000

2.351,52

46 H1481654

u

Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de
cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,

16,02

138,000

2.210,76
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homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
(P - 46)

47 H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 47)

6,34

138,000

874,92

48 H1482320

u

Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 48)

6,34

138,000

874,92

49 H1482422

u

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 49)

6,34

138,000

874,92

50 H1483344

u

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 50)

11,35

138,000

1.566,30

51 H1485140

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 51)

13,66

138,000

1.885,08

52 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 52)

18,69

138,000

2.579,22

53 H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 53)

30,18

15,000

452,70

54 H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 54)

4,53

138,000

625,14

55 H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 55)

14,86

30,000

445,80

56 H148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 56)

21,88

15,000

328,20

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST 001

CAPÍTOL

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM. CODI

160.787,46

01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

13,14

680,000

8.935,20

2

H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 58)

0,23

15.000,000

3.450,00

3

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)

30,83

7.150,000

220.434,50

4

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

52,84

2,000

105,68

5

HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

27,70

5,000

138,50

6

HBC12300

u

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 66)

10,28

50,000

514,00

EUR
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HM31161J

TOTAL

u

CAPÍTOL

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 67)

45,41

10,000

01

PRESSUPOST 001

CAPÍTOL

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

UA

454,10

234.031,98

01.02

OBRA

NUM. CODI

Pàg.: 5

Data: 16/01/16

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 59)

43,20

9.070,000

391.824,00

2

H16F1005

u

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P 61)

23,30

10,000

233,00

3

HQU15312

u

Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 68)

1.321,37

4,000

5.285,48

4

HQU1531A

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 69)

246,01

144,000

35.425,44

5

HQU15Q0A

mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 70)

143,07

144,000

20.602,08

6

HQU1A204

Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P 71)

705,57

13,000

9.172,41

7

HQU1A20A

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 72)

101,19

108,000

10.928,52

8

HQU1A502

Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P 73)

1.523,10

3,000

4.569,30

9

HQU1A50A

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 74)

171,59

135,000

23.164,65

u

u
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Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 75)

1.123,67

3,000

3.371,01

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 76)

160,64

135,000

21.686,40

u

12 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

59,16

68,000

4.022,88

13 HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 78)

14,92

23,000

343,16

14 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 79)

22,38

14,000

313,32

15 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 80)

18,83

12,000

225,96

16 HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 81)

29,92

7,000

209,44

17 HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)

113,51

2,000

227,02

18 HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 83)

57,37

3,000

172,11

19 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 84)

92,03

15,000

1.380,45

20 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)

54,91

3,000

164,73

21 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 86)

1,94

15,000

29,10

22 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 87)

119,21

3,000

357,63

23 HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 88)

118,49

1,000

118,49

24 HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 89)

78,99

1,000

78,99

25 HQUAAAA0

u

Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P 90)

200,49

2,000

400,98

26 HQUACCJ0

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 91)

21,39

2,000

42,78

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST 001

CAPÍTOL

04

DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL

NUM. CODI

534.349,33

01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Bàsic de parc eòlic flotant al Golf de Lleó

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Data: 16/01/16

1

H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 60)

19,66

546,000

10.734,36

2

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 62)

24,68

15,000

370,20

TOTAL

CAPÍTOL

01.04

11.104,56

EUR

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del Projecte Bàsic de parc eòlic flotant al Golf de Lleó

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

1

940.273,33

Subtotal

940.273,33
0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

940.273,33

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( NOU-CENTS QUARANTA MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS )

L´enginyer de l´Estudi de Seguretat i Salut
Pau Schoenenberger Martorell
Enginyer de Camins de Canals i Ports

ANNEX 12 – Justificació de preus

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/01/16

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

23,30 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

23,30 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,30 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

23,69 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,08 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,30 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

20,68 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

20,68 €

A0135000

h

Ajudant soldador

20,76 €

A0140000

h

Manobre

19,47 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,15 €

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/01/16

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C110A0G0

h

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

C13113B0

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

86,18 €

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

86,18 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

46,97 €

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

48,98 €

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

C1811500

h

Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 4000 kN

65,10 €

C1811600

h

Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 5000 kN

73,40 €

C1812000

h

Equip per a injecció de beurada

15,29 €

C1814000

h

Llançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat

23,46 €

C1RA2C00

m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

13,48 €

C1RAP100

m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de
reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus
especials

60,42 €

2,93 €

156,75 €

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

C3E61000

h

Martinet de caiguda lliure i efecte simple

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

CZ121410

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió

15,41 €

CZ13GA01

h

Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de potència i
muntada amb guardamotor

4,03 €

CZ15C180

h

Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim

33,45 €

3,12 €
50,95 €
8,39 €

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/01/16

Pàg.:

3

MATERIALS
CODI
B0330020

UA
t

DESCRIPCIÓ
Grava de pedrera, per a drens

PREU
18,60 €

B03D1000

m3 Terra seleccionada

9,98 €

B0552100

kg

Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,41 €

B05A1000

l

Beurada de ciment per a injectar

0,12 €

B065EV0B

m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IV

75,22 €

B066RH0B

m3 Formigó HP-40/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

79,85 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,09 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,15 €

B0B47290

kg

Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm
de diàmetre nominal

0,68 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,42 €

B0D31000

m3 Llata de fusta de pi

B0D71110

m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3
usos

B0DZA000
B0DZT006

l

Desencofrant

m3 Bastida de metall, per a 25 usos

211,79 €
4,06 €
2,63 €
3,30 €

B2RA71H0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,02 €

B2RA8680

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

200,00 €

B2RA8770

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

B2RA8890

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

32,00 €

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/01/16

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI
B2RA8SB0

B3H18620

UA
t

DESCRIPCIÓ

PREU

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00 €

m2 Palplanxa no recuperable d'acer al carboni 240, de 450 mm
d'amplada útil i de 6 mm de gruix, amb un moment d'inèrcia
entre 1501 i 3500 cm4/m

130,32 €

B4A71107

u

Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de
3500 kN com a màxim

209,03 €

B4A71109

u

Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de
5500 kN com a màxim

728,93 €

B4A76107

u

Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a
tesats de 3500 kN com a màxim

189,13 €

B4A76109

u

Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a
tesats de 5500 kN com a màxim

657,96 €

B4A818A0

m

Beina de tub d'acer corrugat, de 90 mm de diàmetre i 0,3
mm

4,15 €

B4A81AA0

m

Beina de tub d'acer corrugat, de 120 mm de diàmetre i 0,3
mm

5,50 €

B4R11021

kg

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils
laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal,
planxa, treballat a taller

2,94 €

B7B111D0

m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,03 €

BD7F7370

m

Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

11,59 €

BD7FA370

m

Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

20,00 €

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16

5

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 1

E4A71171

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat
de 3500 kN de força, com a màxim, col·locat

221,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,085 /R x

23,30000 =

1,98050

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,47000 =

9,73500

Subtotal...
Materials:
B4A71107

u

Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de
3500 kN com a màxim

1,000

11,71550

209,03000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 2

u

E4A71191

209,03000

0,29289

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

221,03839

COST EXECUCIÓ MATERIAL

221,03839

Rend.: 1,000

Ancoratge actiu de planxa d'acer, per a tendons amb tesat
de 5500 kN de força, com a màxim, col·locat

740,94 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a encofrador

0,085 /R x

23,30000 =

1,98050

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,47000 =

9,73500

Subtotal...
Ancoratge de tipus actiu de planxa d'acer, per a tesats de
5500 kN com a màxim

1,000

11,71550

728,93000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 3

u

E4A76171

728,93000

728,93000

2,50%

0,29289
740,93839

COST EXECUCIÓ MATERIAL

740,93839

Rend.: 1,000

Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons
amb tesat de 3500 kN de força, com a màxim, col·locat

201,14 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a encofrador

0,085 /R x

23,30000 =

1,98050

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,47000 =

9,73500

Subtotal...
Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a
tesats de 3500 kN com a màxim

11,71550

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

u

Import

728,93000

Mà d'obra:
A0123000

Materials:
B4A76107

209,03000

2,50%

Unitats

u

11,71550

209,03000

Mà d'obra:
A0123000

Materials:
B4A71109

Import

1,000

x

189,13000 =
Subtotal...

11,71550

Import

11,71550

189,13000
189,13000

189,13000

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16

6

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

P- 4

u

E4A76191

2,50%

0,29289

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

201,13839

COST EXECUCIÓ MATERIAL

201,13839

Rend.: 1,000

Ancoratge cec de culata de planxa d'acer, per a tendons
amb tesat de 5500 kN de força, com a màxim, col·locat

669,97 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a encofrador

0,085 /R x

23,30000 =

1,98050

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,47000 =

9,73500

Subtotal...
Materials:
B4A76109

u

Ancoratge de tipus cec de culata de planxa d'acer, per a
tesats de 5500 kN com a màxim

1,000

11,71550

657,96000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 5

ENTRCABL

P- 6

G2212101

u

657,96000

669,96839

COST EXECUCIÓ MATERIAL

669,96839

Rend.: 1,000

100.000,00 €

Rend.: 1,000

2,52 €

Preu €

Parcial

19,47000 =

0,010 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C13113B0

h

Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t

86,18000 =

0,027 /R x

DESPESES AUXILIARS

0,19470

2,32686
2,32686

2,32686

1,50%

0,00292

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,52448

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,52448

m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000
Unitats

Maquinària:

Import

0,19470
0,19470

Subtotal...

G22D2011

657,96000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Entre de cable al Dic Sud del Port de Barcelona

Manobre

657,96000

0,29289

m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

h

11,71550

2,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

P- 7

Import

Mà d'obra:
A0123000

Preu €

0,84 €
Parcial

Import

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16

7

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C1311440

UA
h

DESCRIPCIÓ
Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

PREU
86,18000 =

0,0098 /R x

Subtotal...

P- 8

G2616H02

h
h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,84456

Rend.: 1,000

0,80 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a d'obra pública

0,010 /R x

23,30000 =

0,23300

Manobre

0,022 /R x

19,47000 =

0,42834

Subtotal...

0,66134

Maquinària:
CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

0,010 /R x

8,39000 =

0,08390

CZ13GA01

h

Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió
DN-entre 80 i 150 mm, amb motor de 8 kW de potència i
muntada amb guardamotor

0,010 /R x

4,03000 =

0,04030

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 9

G263C382

Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim

G2A11000

0,12420

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,80207

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,80207

Rend.: 1,000

1,84 €

Preu €
33,45000 =

0,055 /R x

Subtotal...

P- 10

0,66134

0,01653

m3 Reducció de nivell freàtic de 2 m amb un equip de 75 m de
llargària amb una llança de succió per metre de 3 m de
fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim
en terreny de permeabilitat de 1E-04 m/s

h

0,12420

Import

2,50%

Unitats
Maquinària:
CZ15C180

0,84456

0,84456

Unitats

A0140000

0,84456

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible per a un cabal màxim de 150
m3/h i alçària manomètrica total fins a 10 m

Mà d'obra:
A012N000

0,84456

Parcial

Import

1,83975

1,83975

1,83975

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,83975

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,83975

m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Rend.: 1,000
Unitats

Preu €

Parcial

9,98 €
Import

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16

8

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B03D1000

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Terra seleccionada

PREU
1,000

9,98000 =

x

Subtotal...

P- 11

G3H18623

Manobre especialista

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,98000

Rend.: 1,000

145,57 €

Preu €

Parcial

20,15000 =

0,213 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C3E61000

h

Martinet de caiguda lliure i efecte simple

50,95000 =

0,213 /R x

m2

Palplanxa no recuperable d'acer al carboni 240, de 450 mm
d'amplada útil i de 6 mm de gruix, amb un moment d'inèrcia
entre 1501 i 3500 cm4/m

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,29195

10,85235
10,85235

130,32000 =

x

Import

4,29195
4,29195

Subtotal...
Materials:
B3H18620

9,98000

9,98000

m2 Clavament individual de palplanxes no recuperables d'acer
al carboni 240, de 450 mm d'amplada útil i de 6 mm de gruix
amb un moment d'inèrcia entre 1501 i 3500 cm4/m fins una
fondària entre 4 i 8 m en terreny de sorres

h

9,98000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

9,98000

10,85235

130,32000

130,32000

130,32000

2,50%

0,10730

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

145,57160

COST EXECUCIÓ MATERIAL

145,57160

P- 12

G3L1U300

m

Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol
tipus de terreny

Rend.: 1,000

47,95 €

P- 13

G3L1U410

kg

Acer Y 1860 S en cordons per a pretesar en ancoratges
provisionals al terreny, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part
proporcional de cap d'ancoratge

Rend.: 1,000

12,30 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

A0140000

h

Oficial 1a muntador

0,016 /R x

24,08000 =

0,38528

Manobre

0,016 /R x

19,47000 =

0,31152

Subtotal...
Materials:
BD7F7370

m

Parcial

Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000

x

11,59000 =

0,69680
11,59000

Import

0,69680

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16

9

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

11,59000

11,59000

1,50%

0,01045

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,29725

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,29725

P- 14

G3Z1U030

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament,
colPlocació i vibrat

Rend.: 1,000

84,32 €

P- 15

G4531KH4

m3 Formigó per a bigues, HP-40/B/20/IIIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000

112,17 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

Parcial

19,47000 =

0,400 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

Subtotal...
Materials:
B066RH0B

m3

Formigó HP-40/B/20/IIIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIa

1,030

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 16

G45C1DH3

Manobre

82,24550

m3

Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IV

82,24550
0,19470
112,17320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

112,17320

Rend.: 1,000

105,66 €

Preu €

1,450 /R x

Parcial

19,47000 =
Subtotal...

Materials:
B065EV0B

82,24550

2,50%

m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

h

21,94500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

7,78800

21,94500
21,94500

79,85000 =

x

7,78800
7,78800

156,75000 =

0,140 /R x

Import

1,020

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

28,23150
28,23150

75,22000 =

Import

28,23150

76,72440

76,72440

76,72440

2,50%

0,70579

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

105,66169

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16

10

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 17

m

G4A81A11

Rend.: 1,000

Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de
diàmetre 90 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

6,27 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,050 /R x

23,30000 =

1,16500

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,040 /R x

20,68000 =

0,82720

Subtotal...

1,99220

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,075

x

1,09000 =

0,08175

B4A818A0

m

Beina de tub d'acer corrugat, de 90 mm de diàmetre i 0,3
mm

1,000

x

4,15000 =

4,15000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 18

m

G4A81C11

4,23175

6,27376

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,27376

Rend.: 1,000

Beina de tub d'acer corrugat per a armadures actives de
diàmetre 120 mm i 0,3 mm de gruix, fixada amb filferros

7,62 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,050 /R x

23,30000 =

1,16500

h

Ajudant ferrallista

0,040 /R x

20,68000 =

0,82720

Subtotal...

1,99220

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,075

x

1,09000 =

0,08175

B4A81AA0

m

Beina de tub d'acer corrugat, de 120 mm de diàmetre i 0,3
mm

1,000

x

5,50000 =

5,50000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

h

A0140000

h

Manobre

1,99220

5,58175
0,04981

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,62376

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,62376

Rend.: 1,000

Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860
S7, fins a 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre nominal,
enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

Oficial 1a

5,58175

Import

2,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

4,23175

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

A0134000

kg

1,99220

0,04981

Mà d'obra:
A0124000

G4AA1B20

Import

2,50%

Unitats

P- 19

105,66169

1,83 €

Preu €

Parcial

0,008 /R x

23,30000 =

0,18640

0,020 /R x

19,47000 =

0,38940

Import

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

0,57580

Maquinària:
C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,008 /R x

46,97000 =

0,37576

C1814000

h

Llançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat

0,008 /R x

23,46000 =

0,18768

Subtotal...
Materials:
B0B47290

kg

Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm
de diàmetre nominal

1,000

0,56344

0,68000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 20

kg

G4AA1K20

0,68000

0,01440

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,83364

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,83364

Rend.: 1,000

Tendó format amb cordó per a armadures actives Y 1860
S7, amb més de 31 cordons de 15,2 mm de diàmetre
nominal, enfilats amb beines de llargària superior a 70 m

2,37 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,012 /R x

23,30000 =

0,27960

A0140000

h

Manobre

0,028 /R x

19,47000 =

0,54516

Subtotal...
h
h

0,82476

Camió grua de 5 t

0,012 /R x

46,97000 =

0,56364

Llançadora per a manipulació i formació de tendons de
pretesat

0,012 /R x

23,46000 =

0,28152

Subtotal...
Materials:
B0B47290

kg

Acer Y 1860 S7 en cordons per a armadures actives de 7
filferros, càrrega unitària màxima >=1860 N/mm2 i 15,2 mm
de diàmetre nominal

1,000

0,84516

0,68000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 21

t

G4AC1500

h

A0140000

h

Manobre

0,82476

0,84516

0,68000

0,68000

0,68000

2,50%

0,02062
2,37054

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,37054

Rend.: 1,000

Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 4000 kN de
força

Oficial 1a

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

0,68000

2,50%

Unitats

C1814000

0,56344

0,68000

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1503500

0,57580

1,18 €

Preu €

Parcial

0,006 /R x

23,30000 =

0,13980

0,012 /R x

19,47000 =

0,23364

Import

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0150000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre especialista

PREU
20,15000 =

0,006 /R x

Subtotal...

0,49434

Maquinària:
C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,006 /R x

46,97000 =

0,28182

C1811500

h

Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 4000 kN

0,006 /R x

65,10000 =

0,39060

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 22

t

G4AC1600

0,67242

0,01236
1,17912

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,17912

Rend.: 1,000

Tesat de tendó d'acer, amb cric hidràulic de 5000 kN de
força

1,23 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,006 /R x

23,30000 =

0,13980

A0140000

h

Manobre

0,012 /R x

19,47000 =

0,23364

A0150000

h

Manobre especialista

0,006 /R x

20,15000 =

0,12090

Subtotal...

0,49434

Maquinària:
C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,006 /R x

46,97000 =

0,28182

C1811600

h

Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic de 5000 kN

0,006 /R x

73,40000 =

0,44040

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

l

0,72222

Import

0,49434

0,72222

2,50%

0,01236

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,22892

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,22892

Rend.: 1,000

Injecció de beines per a armadures actives, amb beurada de
ciment
Unitats

2,13 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,060 /R x

19,47000 =

1,16820

A0150000

h

Manobre especialista

0,015 /R x

20,15000 =

0,30225

Subtotal...

1,47045

Maquinària:
C110A0G0

h

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

0,015 /R x

2,93000 =

0,04395

C1812000

h

Equip per a injecció de beurada

0,015 /R x

15,29000 =

0,22935

CZ121410

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió

0,015 /R x

15,41000 =

0,23115

Subtotal...
Materials:

0,67242

2,50%

Mà d'obra:
A0121000

G4AE1000

0,49434

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 23

0,12090

0,50445

Import

1,47045

0,50445

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B05A1000

UA
l

DESCRIPCIÓ
Beurada de ciment per a injectar

PREU
1,000

0,12000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,12000
0,12000

0,12000

2,50%

0,03676

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,13166

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,13166

P- 24

G4BD3101

kg

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, de diàmetre com a màxim 32 mm, per a l'armadura
de membranes

Rend.: 1,000

1,32 €

P- 25

G4DDAD12

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat corbat per a membranes,
amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000

87,18 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0123000

h

A0133000

h

Parcial

Oficial 1a encofrador

1,800 /R x

23,30000 =

41,94000

Ajudant encofrador

1,800 /R x

20,68000 =

37,22400

Subtotal...
Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,1501

x

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,3002

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0033

B0D71110

m2

B0DZA000

l

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 3
usos
Desencofrant

79,16400

1,15000 =

0,17262

x

0,42000 =

0,54608

x

211,79000 =

0,69891

1,0999

x

4,06000 =

4,46559

0,060

x

2,63000 =

0,15780

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 26

G4DE1900

h
h

1,97910
87,18410

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,18410

Rend.: 1,000

11,48 €

Preu €

h

0,200 /R x

23,30000 =

4,66000

Manobre

0,150 /R x

19,47000 =

2,92050

Grua autopropulsada de 12 t

0,010 /R x

48,98000 =
Subtotal...

Materials:
B0DZT006

m3

Parcial

Oficial 1a

Subtotal...
Maquinària:
C150G800

Bastida de metall, per a 25 usos

6,04100

2,50%

Unitats

A0140000

79,16400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3 Muntatge i desmuntatge de bastida amb apuntalament
metàl·lic, de 10 m d'alçària, com a màxim

Mà d'obra:
A0121000

6,04100

Import

1,000

x

3,30000 =

7,58050

Import

7,58050

0,48980
0,48980
3,30000

0,48980

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 27

kg

G4R11025

h

A0135000

h

0,11371

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,48401

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,48401

Rend.: 1,000

4,08 €

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, per a
estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat,
rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a
l'obra amb soldadura

Oficial 1a soldador
Ajudant soldador

Preu €

Parcial

0,020 /R x

23,69000 =

0,47380

0,020 /R x

20,76000 =

0,41520

Subtotal...

0,88900

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,020 /R x

3,12000 =

0,06240

CZ112000

h

Grup electrògen de 20 a 30 kVA

0,020 /R x

8,39000 =

0,16780

Subtotal...
Materials:
B4R11021

kg

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils
laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal,
planxa, treballat a taller

1,000

0,23020

2,94000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 28

G7811100

0,23020

2,94000

2,94000
0,02223

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,08143

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,08143

Rend.: 1,000

6,50 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,115 /R x

23,30000 =

2,67950

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,47000 =

2,92050

Subtotal...
Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'adherència tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,88900

2,50%

m2 Pintat sobre formigó en parament vertical amb 2 kg/m2
d'emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1)

kg

Import

2,94000

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B0552100

3,30000

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0125000

3,30000

2,000

x

5,60000

0,41000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

Import

5,60000

0,82000
0,82000

0,82000

1,50%

0,08400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,50400

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,50400

P- 29

G9N00T

u

dfdf

Rend.: 1,000

50,27 €

P- 30

GB02U010

u

Barana metàl·lica d'acer inoxidable AISI304, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm,
passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30
mm, incloent part proporcional de placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada

Rend.: 1,000

60,56 €

P- 31

GD5BU010

m

Tub drenant de 0,20 m de diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 g/m2 i graves

Rend.: 1,000

12,36 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200 /R x

23,30000 =

4,66000

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

19,47000 =

3,89400

Subtotal...

8,55400

Materials:
B0330020

t

Grava de pedrera, per a drens

0,130

x

18,60000 =

2,41800

B7B111D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,260

x

1,03000 =

1,29780

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 32

m

GD7F7375

3,71580

0,08554
12,35534

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,35534

Rend.: 1,000

Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

12,30 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,016 /R x

24,08000 =

0,38528

A0140000

h

Manobre

0,016 /R x

19,47000 =

0,31152

Subtotal...
Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

3,71580

1,00%

Unitats

m

8,55400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BD7F7370

Import

1,000

x

0,69680

11,59000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

0,69680

11,59000

11,59000

11,59000

1,50%

0,01045

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,29725

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 33

m

GD7FA375

Rend.: 1,000

Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

h

A0140000

h

Oficial 1a muntador
Manobre

20,80 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

Parcial

0,018 /R x

24,08000 =

0,43344

0,018 /R x

19,47000 =

0,35046

Subtotal...
Materials:
BD7FA370

m

Tub de PVC de 400 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000

0,78390

20,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 34

I2R24200

Manobre

0,01176

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,79566

Rend.: 1,000

19,76 €

Preu €

Parcial

19,47000 =

1,000 /R x

Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

19,47000
19,47000

19,47000
0,29205

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

19,76205

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,76205

m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3
de capacitat

m3

Import

1,50%

Rend.: 1,000

Unitats
Maquinària:
C1RA2C00

20,00000

20,79566

DESPESES AUXILIARS

I2R540M0

20,00000

20,00000

Subtotal...

P- 35

0,78390

1,50%

m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals

h

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

12,29725

1,000 /R x

13,48 €

Preu €
13,48000 =
Subtotal...

Parcial

Import

13,48000
13,48000

13,48000

Pressupost parc eòlic flotant

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 18/01/16
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 36

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,48000

m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat

I2R540S0

Rend.: 1,000
Preu €

Unitats
Maquinària:
C1RAP100

m3

Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de
reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus
especials

60,42 €

60,42000 =

1,000 /R x

Subtotal...

P- 37

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

8,73 €

Preu €

1,450

6,02000 =

x

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Parcial

Import

8,72900

8,72900

8,72900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,72900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,72900

Rend.: 1,000

0,200

40,00 €

Preu €

Unitats
Materials:
B2RA8680

60,42000

60,42000

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de metalls barrejats no especials amb una densitat
0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA8680

60,42000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 38

60,42000

60,42000

Unitats
Materials:
B2RA71H0

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

I2RA71H0

Parcial

x

-200,00000 =

Parcial
-40,00000

Import

Pressupost parc eòlic flotant
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

P- 39

-40,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

-40,00000

Rend.: 1,000

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00 €

Preu €

Unitats
Materials:
B2RA8770

-40,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de plàstic no especials amb una densitat 0,035 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170203
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA8770

-40,00000

0,035

Parcial

Import

=

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 40

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

I2RA8890

Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Materials:
B2RA8890

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus de fusta no especials amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,190

6,08 €

x

32,00000 =

Subtotal...

Parcial

Import

6,08000

6,08000

6,08000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,08000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,08000

Pressupost parc eòlic flotant
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 41

I2RA8SB0

m3 Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Materials:
B2RA8SB0

t

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de
residus vegetals nets no especials amb una densitat 0,5
t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,50 €

0,500

45,00000 =

x

Subtotal...

dia Instal·lació del cablejat intern i de connexió amb la xarxa
elèctrica local estimada

Parcial

Import

22,50000

22,50000

22,50000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

22,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,50000

Rend.: 1,000

100.000,00 €

Partida alçada per al subministrament i colPlocació de 2
elevadors, adaptats a la geometria definida en planols.
Totalment colPlocat i assegurat per al tranport. Inclou
posada en funcionament i part proporcionals de tots els
elements necessàris per al seu corerecte funcionament.

Rend.: 1,000

115.000,00 €

u

Sistema de bombeig i extracció d'aigues de filtració en
interior de l'estructura. Inclou bombes d'impulsió i tots el
elements necessàris per a l'evacuació.

Rend.: 1,000

70.000,00 €

PA00IN

u

Partida alçada per a les tasuqes d'inundació de dic sec i
connexió amb canal de sortida al
mar. Inclou la inundació controlada del recinte, tasques de
tall de palplanxes necessaries.
Totalment finalitzat.

Rend.: 1,000

30.000,00 €

P- 46

PA00PE

u

Partida alçada per a construcció de porta estanca tipus
vaixell, amb sistema de trabament per roda interior i
exterior, de dimensions màximes 2x1,5m.

Rend.: 1,000

50.000,00 €

P- 47

PA01IN

u

Partida alçada per al drenatge del dic sec per a la disposició
de construcció de la següent partida de plataformes flotants

Rend.: 1,000

30.000,00 €

P- 48

PA000ESS

u

Partida alçada per al pressupost de seguretat i salut

Rend.: 1,000

940.273,33 €

P- 49

PA00COQU

u

Partida alçada per al pressupost de control de qualitat
associada al present projecte

Rend.: 1,000

2.466.656,43 €

P- 42

INSCABLE

P- 43

PA00AS

u

P- 44

PA00GP

P- 45

Pressupost parc eòlic flotant
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PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 50

PA00COSO

u

Partida alçada de construcció de subestació transformadora
34/132 kV offshore

Rend.: 1,000

5.000.000,00 €

P- 51

PA00FOES

u

Partida alçada per al fondeig de l'estructura . Inclou transport
de terres fins a punt de fondeig i totes les tasques
necessàries per a dur-lo a terme, a distàncies de fins a
20milles nàutiques de la zona de construcció.

Rend.: 1,000

73.500,00 €

P- 52

PA00INMO

u

Partida alçada per al muntatge/assemblatge de moorings a
les estructures flotants en port

Rend.: 1,000

500.000,00 €

P- 53

PA00INPI

dia Partida alçada per transport i fondeig dels pilots de succió a
l'emplaçament del parc, incloent les mesures de protecció
ambiental

Rend.: 1,000

45.000,00 €

P- 54

PA00MUAE

dia Partida alçada per al transport i muntatge
aerogeneradors al punt de fondeig de l'estructura

dels

Rend.: 1,000

100.000,00 €

P- 55

PA00REES

dia Partida alçada per al remolc de l'estructura fins al punt de
fondeig

Rend.: 1,000

45.000,00 €

P- 56

PA00SUPI

u

Partida alçada per al subministrament de pilots de succió per
al present parc al port de Barcelona

Rend.: 1,000

240.000,00 €

P- 57

PAAERO80

u

Aerogenerador de 8 MW Vestas V164-8.0 MW

Rend.: 1,000

8.000.000,00 €

P- 58

PATRANSA8

t

Transport gòndoles des de Villadangos del Páramo per
carretera

Rend.: 1,000

50,00 €

P- 59

PATRANSP8

t

Transport pales 80 m en transport especial

Rend.: 1,000

50,00 €

P- 60

XLPE120M

m

Cables de 3 nuclis amb secció de 3x120mm2 amb conductor
de coure i aïllament XLPE amb cobertura de PVC

Rend.: 1,000

28,18 €

P- 61

XLPE300M

m

Cables de 3 nuclis amb aïllament de XLPE, conductor de
coure i secció de 300 mm2 de alta tensió 132 kV

Rend.: 1,000

70,12 €

UA
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Annex 13 – Estudi econòmic i viabilitat del parc

1. Introducció
Abans de realitzar una inversió per a un projecte, és necessari determinar si la
planificació d’aquest projecte és factible o viable. La viabilitat del projecte s’ha de
considerar en relació a diferents aspectes: costos, finançament, valors del diner,
energia produïda, etc., els quals es valoren en el present annex. Portar a terme un
anàlisi econòmic i de viabilitat és essencial en la decisió d’execució d’un projecte.
L’anàlisi econòmic i de viabilitat té en compte diferents perspectives, tant tècniques,
com socials, financeres i inclús legals. Per sobre de tot, l’anàlisi financer s’ha
d’accentuar com una de les parts vitals del projecte, ja que molts dels projecte no són
portats a terme si el projecte per sí mateix no genera beneficis pels inversos
capitalistes. La precisió d’aquest anàlisi és relativa, ja que el present projecte
s’emmarca en una fase molt inicial i on la majoria de costos i aspectes considerats són
de caire generalista. D’aquesta manera, el nivell de detall s’ha limitat al nivell de detall
dels aspectes considerats.
Per dur a terme l'anàlisi de viabilitat s’han fet certes suposicions. Aquestes suposicions
poden canviar i per tant afectar el resultat de les anàlisis sobre la vida útil del projecte
de recerca. Per aquesta raó l'ús de models matemàtics ha estat molt recomanat,
permetent fàcilment als usuaris actualitzar els paràmetres d'entrada. El projecte es
basa en models matemàtics utilitzant eines informàtiques com Excel i Visual Basic,
que porten a terme una primera execució, una execució final, una anàlisi de
sensibilitat, una anàlisi d'escenaris i una anàlisi de risc. La determinació primerenca
que una idea de negoci no és financerament viable pot evitar la pèrdua de diners i
temps. A més, l'estudi de viabilitat captura les metes i els obstacles que
s'experimenten i es van enfrontar durant la vida útil del projecte, proporcionant una
millor comprensió de com el projecte es va a desenvolupar. Finalment, la viabilitat
financera, que es va dur a terme a les primeres etapes del projecte, també es pot
utilitzar com un document de persuadir a la gent a participar en el projecte i les
autoritats públiques per donar permisos.
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2. Classificació dels costos
En aquest apartat del present annex, es mostra en detall la relació dels costos
principals del projecte. En l’Annex 3 d’Estudi d’Alternatives, s’han definit els diferents
elements del parc eòlic planificat i explica les decisions preses i en el Document IV del
projecte s’ha elaborat un pressupost inicial de l’execució material del projecte bàsic del
parc eòlic al Golf de Lleó.
Molts d’aquests costos no estan inclosos en el principal banc de preus considerat en el
projecte i cal que siguin justificats. En aquest annex també es comparen els diferents
costos entre sí i s’analitza la distribució de costos particular del projecte amb d’altres
parc eòlics marins o terrestres.
Els costos d’execució del parc es poden resumir en 5 grups:
1. Aerogeneradors: en el cas de l’energia eòlica marina, inclou les pales i la
gòndola.
2. Plataformes flotants: en el present projecte inclou la construcció d’un dic sec i
la construcció de les plataformes flotants en aquest espai.
3. “Moorings”: inclou dos grans aspectes del projecte, els fonaments o pilots en
aquest cas i els cables d’ancoratge o “moorings”.
4. Sistema d’evacuació elèctrica: Inclou la obtenció del cablejat intern i de
connexió, així com també la construcció d’estacions transformadores o altres
tipus d’estructures relacionades.
5. Instal·lació i logística: inclou tots els costos relacionats en la instal·lació de
cadascuna de les parts del projecte.
6. Altres: inclou tot la resta de costos associats al projecte com seguretat i salut,
gestió de residus, control de qualitat, sistemes, enginyeria, etc.
La incertesa associada a les dades s'associa en gran mesura amb l'estat incipient de
la tecnologia. Molt pocs dispositius eòlics flotants s'han desplegat en gran escala i els
que ho han fet consisteixen en demostracions de prototips individuals, que no han
hagut de lidiar amb els desafiaments addicionals trobats en els desplegaments a
escala comercial, com ara la transmissió elèctrica d'alt voltatge, efectes secundaris,
procediments de fabricació i instal·lació, operació i manteniment, logística, etc.
Alguns d’aquests grups es defineixen de manera més aproximada i d’altres es
desglossen de manera detallada en els següents subapartats.
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2.1.

Costos d’execussió (CAPEX)

El cost actual de l’energia eòlica marina offshore és comprensiblement alta, i això es
reflecteix en les xifres de CAPEX per prototips individuals, calculats a 6,9M€/MW per a
un sol aerogenerador de 6 MW. No obstant això, hi ha un important potencial de
reducció de costos com la magnitud dels augments de desplegament, aconseguint
5,5M€/MW per a les matrius pre-comercials de 5 x 6 MW de turbines i per sota de
4M€/MW per desplegaments comercials.

Deloitte ha llançat un informe on es classifiquen els costos de diferents projectes de 40
revistes internacionals i 34 projectes eòlics marins executats posteriorment a 2010 així
com experiència pròpia. Els resultats obtinguts són els següents.
Figura 1.

Costos de l’energia eòlica terrestre

Font: Deloitte.

Figura 2.

Costos de l’energia eòlica terrestre

Present parc

Font: Deloitte.

El cost principal d’un parc eòlic terrestres és l’aerogenerador, que en aquest cas inclou
també la torre a més de les pales i la gòndola. En el cas de la eòlica marina, els costos
en instal·lació i transport es disparen, tot i que el cost més elevat segueix sent el de
l’aerogenerador. En el cas del present parc eòlic, els costos estan al voltant del
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considerat per l’estudi de Deloitte excepte el sistema elèctric que és lleugerament més
barat.
S’han desglossat els costos del present projecte bàsic per poder-ne analitzar el
repartiment.
Taula 1.

Despeses desglossades del present projecte

Components

Part
del Cost
total (%)
(€/kW)

Sub-components

Cost
(€)

Repartiment
subcomponents

Aerogeneradors

40,52%

Gòndola

96.800.000,00

67%

Pales

48.400.000,00

33%

Dic sec

8.084.072,92

14%

Formigonat

36.231.966,90

61%

Armadures

7.463.766,31

12%

Estructura interior

8.057.670,87

13%

Pilots

7.260.000,00

18%

Cables ancoratge

32.039.578,99

80%

Muntatge cables

605.000,00

2%

Intern

1.004.180,21

6%

Connexió

9.892.950,32

58%

Subestació elèctrica
6.050.000,00
Transport i fondeig
estructura
4.611.346,54

36%

Entrega cable

302.500,00

1%

Estesa cable

18.150.000,00

52%

Fondeig pilots

4.083.750,00

12%

Entrega gòndoles

353.925,00

1%

Plataformes flotants

Moorings

16,70%

11,14%

Sistema d'evacuació
elèctrica
4,73%

Instal·lació i logística

Altres

9,73%

17,19%

1210

499

333

141

290

513

dels

13%

Entrega pales
95.287,50
Transport i muntatge
aerogeneradors
7.260.000,00

0%

Gestió de residus

263.126,41

0%

Control de qualitat

2.984.654,28

5%

Seguretat i salut

1.137.730,73

2%

Despese generals

39.147.094,91

64%

Enginyeria

18.067.890,42

29%

21%

Generalment els costos per adquisició dels aerogeneradors no són tan elevats, però
en aquest cas, al utilitzar la última tecnologia per poder adquirir aerogeneradors de
8MW, aquest cost s’incrementa, tot i que es tradueix en una elevada potència
energètica produïda a posteriori.
Un altre fet destacable dels costos fixes, és l’elevadíssim cost de la instal·lació. Aquest
elevat cost, és causat per la distància a la costa del parc (58,3 km) i la distància amb
les drassanes més properes al parc per realitzar aquest tipus d’operació.
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Cal dir també, que el preu de desmantellament està inclòs dins de cada element.
Figura 3.

Repartiment dels costos d’execució material del projecte

Altres; 17,19%

Instal·lació i
logística; 9,73%

Aerogeneradors;
40,52%

Sistema d'evacuació
elèctrica; 4,73%
Moorings;
11,14%

Plataformes flotants;
16,70%

Els costos d’execució material d’un projecte eòlic offshore són al voltant d’un 50% més
cars que un projecte eòlic terrestre. L’increment d’aquest cost ve donat per l’elevat cost
d’instal·lació al mar i el contracte de bucs especialitzats com per l’estesa del cable,
l’instal·lació de fonaments al fons marí, transport de materials i turbines fins al punt de
fondeig, etc.
Els costos de lloguer de bucs per a realitzar les operacions d’instal·lació més habituals
com el transport de materials o dels aerogeneradors està al voltant dels 30.000-50.000
€ al dia, mentre que el contracte de bucs especialitzats com l’estesa de cable o
l’assemblatge de l’aerogenerador amb l’estructura flotant està actualment al voltant
dels 100.000€/dia.
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2.2.

Costos d’operació i manteniment (OPEX)

Actualment, els costos d’operació i manteniment de projectes eòlics en execució no
estan accessibles i cal tenir molt de compte a l’hora d’extrapolar els costos d’O&M
històrics, ja que s’ha donat canvis importants en l’estat de l’art de l’energia eòlica
marina en les últimes dues dècades. Una altra consideració important a fer en l’energia
eòlica és que els costos d’O&M no es distribueixen uniformement al llarg del temps,
sinó que tendeixen a incrementar al llarg dels anys posteriors a la seva instal·lació.
Això es degut a un increment de la probabilitat de error dels components i quan aquest
es produeix tendeix a ser posterior a la garantia del fabricant.
Els costos d’operació i manteniment es poden dividir en fixes i variables.
Els costos fixes inclouen:





Assegurança
Administració
Tarifes d’accés a la xarxa
Contractes de servei per manteniment programat

Els costos variables inclouen:




Manteniment programat o no programat no cobert pels contractes fixes
Materials reemplaçats
Altres costos laborals

La política de manteniment serà una inspecció programada al setembre, abans de la
època de tempestes, per preparar i inspeccionar les plataformes per a l’hivern.
S’aprofitarà el manteniment preventiu de les peces crítiques perquè l’aerogenerador i
plataforma aguantin adequadament durant aquest època, que per altra banda, és la de
millor qualitat de vent. De cara al manteniment no programat s’estimen 2 viatges
anuals de mitja, ja que després de les tempestes més fortes es realitza un
reconeixement de l’estat de fondeig i l’aerogenerador.
Taula 2.
Inspecció
septembre

Política de manteniment estimada
preventiva

al

Viatge imprevist 1

Viatge imprevist 2

30 dies

10

10

Tècnics especialitzats

Tècnics especialitzats

Tècnics especialitzats

2 x 3.000€/dia

No aplica

No aplica

Operaris

Operaris

Operaris

14 x 500€/dia

8 x 500€/dia

8 x 500€/dia

Bussos

Bussos

Bussos

4 x 3.000€/dia

2 x 3.000€/dia

2 x 3.000€/dia

TOTAL

TOTAL

TOTAL

750.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €
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Per tal de reduir els costos de la operació i manteniment del parc, es realitza la compra
d’un buc de segona mà i es posa a punt per realitzar les operacions estimades.
D’aquesta manera s’aconsegueixen reduir els costos fins gairebé el 50%.
Despeses d’adquisició del buc propi

Taula 3.
Preu del buc

22.000.000,00

Aportat pel promotor

5.000.000,00

Préstec de banc

17.000.000,00

Plaç de devolució

10 anys

Interès

5%

Sistema de devolució

francès

Quota trimestral de devolució

542.664,00 €

Nº quotes

40

Interessos

4.706.561,00

Total a pagar

26.706,56

Taula 4.

Despeses d’O&M

Components

Part
del Cost
total (%)
(€/MW/any)

Subcomponents

Cost component

Repartiment
components

Fixes

36,88%

Assegurança

80.000.000,00

66%

Variables

Buc propi

TOTAL

45,68

17,44%

20.183,33

25.000,00

9.534,43

Administració
3.000.000,00
Tarifes d'accés a la
xarxa
600.000,00

2%

Contractes fixes
Manteniment
programat

37.500.000,00

31%

30.000.000,00

20%

Materials reemplaçats

120.000.000,00

80%

Compra de buc propi

26.706.561,00

47%

Transformació del buc

2.500.000,00

4%

Costos fixes del buc

28.000.000,00

49%

dels

0%

no

54.717,76

L’assegurança és un dels elements de les despeses que comporta més recàrreg, així
com també els materials de construcció a reemplaçar, tot i que en aquest cas es
redueixen ostensiblement al ser l’estructura suport de formigó.
També es pot comprovar l’estalvi realitzat amb la compra del buc. El lloguer del buc
per a realitzar les operacions de manteniment juntament amb la tripulació necessària
tindrien un cost superior a 40.000€/dia, que amb una mitjana de 50 dies a l’any
estimat, suposaria una despesa total mínima de 100.000.000€, que es redueix a tan
sols 57 M€ amb la compra del buc.
Les despeses totals d’O&M suposen un total de 54.717,76€/MW/any. Actualment els
costos estan sobre els 100.000€/MW/any, però es preveu que aquests es redueixin
ostensiblement. També cal tenir en compte que el present parc consta de molins amb
potència superior i per tant al reduir-se el nombre de molins, també es redueixen les
despeses.
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3. Producció d’energia
Per tal de calcular de manera fiable els ingressos del parc d’energia eòlica, cal calcular
primer la producció d’energia anual d’una turbina per extrapolar-la després a tot el parc
eòlic.
Dins el càcul de la producció d’energia es tenen en compte 2 factors de vital
importància:



Velocitat mitjana del vent (m/s)
Rendiment de l’aerogenerador

3.1.

Velocitat mitjana de vent

Per calcular la velocitat mitjana de vent de manera acurada, es disposa de les dades
del punt SIMAR-44 2130150 en coordenades 42,5ºN i 3,83ºE que és també el punt
d’ubicació del present parc d’energia eòlica.
Aquest punt corresponent a les dades de la xarxa de boies de “Puertos del Estado”,
disposa de dades d’onatge i vent des de l’any 1958 però al present Annex s’analitzen
les dades dels últims 8 anys, del 2007 fins el 2014.
Dins d’aquesta base de dades del punt SIMAR-44 a estudiar, que s’obté mitjançant
una sol·licitud a “Puertos del Estado”, es poden observar dos tipus de fluctuació: anual
i diària. Habitualment els valors de vent oscil·len entre 5 i 13 m/s amb una mitjana de
gairebé 8 m/s. L’últim any registrat, el 2014, es registren les següent dades de vent al
llarg de l’any al punt d’ubicació del parc.
Taula 5.

Velocitats de vent anual al punt SIMAR 2130150

Gener Febrer Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

0

8,723

10,189 8,670

7,717 9,277 7,389 9,403 7,090 6,250

5,932

7,223

12,687

1

8,990

10,675 9,135

8,410 9,838 7,683 9,293 7,303 6,573

6,270

7,440

13,003

2

8,933

10,586 9,135

8,647 9,659 7,569 9,450 7,132 6,793

6,290

7,550

13,042

3

8,623

10,275 9,194

8,697 9,538 7,586 9,277 7,113 6,803

6,673

7,423

12,965

4

8,493

10,304 9,390

8,573 9,434 7,462 9,063 7,139 6,810

6,803

7,373

12,903

5

8,347

10,107 9,642

8,610 9,355 7,355 8,947 7,026 6,857

6,850

7,603

12,835

6

8,067

9,393

9,555

8,257 9,103 7,200 8,947 6,565 6,413

6,390

7,500

12,932

7

8,127

9,675

10,258 9,130 9,366 7,831 9,290 7,177 7,207

7,027

7,900

13,174

8

7,977

9,739

10,181 9,223 9,172 7,569 9,307 6,971 7,073

7,063

7,923

12,987

9

7,583

9,554

9,961

9,047 8,893 7,121 9,027 6,787 6,930

6,927

7,490

12,858

10 7,393

9,450

9,484

8,687 8,555 6,586 8,720 6,471 6,570

6,767

7,593

12,810

11 7,417

9,111

9,023

8,220 8,241 6,155 8,500 5,810 6,007

6,603

7,373

12,684

12 7,220

7,993

7,990

7,227 7,417 4,962 7,910 4,832 5,427

5,727

7,297

12,455

13 7,771

8,270

8,007

7,897 7,907 4,893 8,329 4,777 5,283

6,155

7,950

12,432

14 7,768

8,874

7,700

7,803 8,007 4,596 8,394 4,361 4,950

6,142

8,097

12,484

15 7,894

8,878

7,357

7,503 8,197 4,546 8,384 4,674 5,027

6,229

8,190

12,568

16 8,106

9,074

7,273

7,460 8,330 4,743 8,239 4,852 5,020

6,206

8,340

12,665

17 8,487

9,744

7,310

7,607 8,343 5,300 8,168 5,000 4,953

6,339

8,523

12,845
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18 8,032

9,496

7,133

7,657 7,927 6,082 8,242 5,165 5,137

5,923

8,003

12,890

19 8,568

10,504 7,610

8,180 8,587 6,696 8,623 6,116 5,807

6,690

8,687

13,600

20 8,932

10,874 8,267

8,170 8,910 6,714 8,413 6,861 5,777

6,774

8,573

13,494

21 9,065

11,044 8,453

8,267 9,253 6,900 8,584 7,116 6,010

6,626

8,177

13,281

22 8,961

10,941 8,577

8,133 9,497 7,382 8,768 7,552 6,307

6,587

7,940

13,019

23 8,961

11,252 8,590

8,077 9,580 7,536 8,984 7,584 6,330

6,374

7,673

12,877

Font: El·laboració pròpia a partir de Puertos del Estado

Taula 6.

Mitjanes vent (2007-2014)

Gener Febrer Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

0

9,171

9,474

8,906 7,190 7,558 7,419 7,498 6,746 7,154

7,927

9,428

10,419

3

9,150

9,730

8,896 7,486 7,594 7,414 7,482 6,843 7,332

8,089

9,530

10,396

6

8,860

9,473

9,063 7,552 7,639 7,227 7,346 6,746 7,367

8,136

9,425

10,119

9

8,869

9,576

9,190 7,661 7,451 7,116 7,255 6,915 7,408

8,232

9,424

10,062

12 8,374

9,075

8,199 6,456 6,202 5,601 5,601 5,126 6,312

7,311

8,891

9,544

15 8,466

9,079

8,093 6,650 6,522 5,441 5,640 4,912 6,073

7,477

9,131

9,711

18 8,576

9,346

8,089 6,883 6,941 6,358 6,343 5,597 6,058

7,361

9,165

9,876

21 8,857

9,793

8,371 7,092 7,314 6,691 6,640 6,149 6,577

7,693

9,405

10,132

S’observa clarament com els mesos d’hivern, Novembre, Desembre, Gener, Febrer i
Març són els que tenen un potencial energètic més gran. Tot i això, s’estima que en
cada any aquests valors es puguin sortir de la mitjana.
Figura 4.

Variació mensual de velocitat de vent

Velocitat mitjana del vent (m/s)

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0,000

Pel que fa als fluxos de vent diaris, s’observa una clara disminució del potencial eòlic
cap a la meitat del dia, tornant a augmentar fins la nit, adaptant-se d’aquesta manera
natural a les hores de màxim consum domèstic d’energia, tant anualment com
diàriament.
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Figura 5.

Variació diària de velocitat de vent

Velocitat mitjana del vent (m/s)

8,600
8,400
8,200
8,000
7,800
7,600
7,400
7,200
7,000
6,800
6,600
0

3

6

9

12

15

18

21

Hores del dia

Per altra banda, cal tenir en compte que les dades de mesura preses en el punt
SIMAR 44 2130150 per part de Puertos del Estado, es consideren a 10 metres del
nivell del mar i la turbina es situa a un mínim de 110 metres d’aquest nivell. Per tal
d’adaptar-ho s’ha elaborat una corba logarítmica com la aplicada per la normativa
europea per al càlcul de vent a l’Annex 5.2.
Figura 6.

Variació de velocitat de vent en funció de l’alçada

Vent
120
100
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40
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0
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10

12

Amb aquesta progressió, el vent augmenta en un 27% entre els 10 metres i els 90 del
nivell del mar. Amb aquest canvi, els valors de vent serien els següents:
Taula 7.
Gener

Mitjanes vent (2007-2014) a 90 m d’alçada

Febrer Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

0

11,655 12,041 11,318 9,137 9,605 9,428 9,529 8,573 9,092

10,074

11,982

13,241

3

11,629 12,365 11,306 9,514 9,651 9,423 9,508 8,697 9,318

10,280

12,111

13,212

6

11,259 12,039 11,518 9,597 9,708 9,185 9,336 8,573 9,362

10,340

11,978

12,860

9

11,272 12,170 11,679 9,736 9,470 9,043 9,220 8,788 9,414

10,461

11,977

12,788

9,291

11,300

12,130

12 10,642 11,533 10,419 8,205 7,882 7,119 7,118 6,514 8,022
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15 10,759 11,538 10,285 8,451 8,289 6,915 7,168 6,243 7,718

9,502

11,604

12,341

18 10,899 11,878 10,280 8,748 8,822 8,081 8,061 7,113 7,699

9,355

11,647

12,551

21 11,257 12,446 10,638 9,012 9,295 8,503 8,439 7,814 8,358

9,777

11,953

12,876

3.2.

Rendiment dels aerogeneradors

El fet que es desglossin els valors de les velocitats de manera tan detallada i no es faci
de forma general a partir del valor mitjà anual dels últims 8 anys és degut a que el
rendiment dels aerogeneradors no és lineal en funció del vent, sinó que segueixen una
corba asimptòtica en funció del vent i la potència nominal de l’aerogenerador.
S’han analitzat els rendiments de 4 models de turbines de les 4 empreses comercials
més importants actualment en aerogeneradors eòlics: Siemens, Vestas, Repower i
Enercon:
Taula 8.

Rendiment turbines en funció de la velocitat del vent
Vel M (m/s)

VESTAS V164-8.0
0

ENERCON
E126
0

REPOWER
5M
0

SIEMENS
SWOF-5 112
0

0
1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

55

0

0

4

130

175

142

111

5

640

410

343

331

6

1160

760

640

658

7

1900

1250

1071

1114

8

2888

1900

1618

1714

9

4150

2700

2296

2463

10

5650

3750

3166

3304

11

7150

4850

3987

4094

12

7880

5750

4721

4631

13

7980

6500

4973

4882

14

8000

7000

5000

4968

15

8000

7350

5000

4992

16

8000

7500

5000

4999

17

8000

7580

5000

5000

18

8000

7580

5000

5000

19

8000

7580

5000

5000

20

8000

7580

5000

5000

21

8000

7580

5000

5000

22

8000

7580

5000

5000

23

8000

7580

5000

5000

24

8000

7580

5000

5000

25

8000

7580

5000

5000

26

0

0

5000

0

27

0

0

5000

0
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28

0

0

5000

0

29

0

0

5000

0

30

0

0

5000

0

En valors absoluts d’energia extreta, actualment l’aparell Vestas de 8MW és el més
potent del mercat, també amb el récord d’energia extreta en 1 hora per un dels seus
aparells a les costes de Dinamarca (192.000 kWh en 1 dia de producció), amb
velocitats de vent de 15 m/s.
També es pot observar a quina velocitat deixen de poder ésser operatius aquests
aparells, que sol ser a velocitats de 25 m/s, valor que difícilment es podria produir al
Mediterrani. En el cas de l’aerogenerador Repower de 5MW aquest fet no es produiria
fins a velocitats de 30 m/s.
Figura 7.

Rendiment aerogeneradors en funció de la velocitat del vent (kW)

9000
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4000
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3000
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2000

SIEMENS SWOF-5 112

1000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Velocitat mitjana vent (m/s)

En quant a valors relatius, els aerogeneradors Vestas i Repower són els primers en
arribar a un rendiment del 100% de la seva potència nominal, a velocitats de 14 m/s
mentre que les turbines Enercon i Siemens ho fan als 17 m/s.
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Figura 8.

Rendiment aerogeneradors en funció de la velocitat del vent (%)
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3.3.

Producció d’energia

Ajuntant els dos factors que condicionen la producció d’energia al present parc eòlic,
s’obtenen els percentatges de rendiment d’un aerogenerador en la ubicació estudiada
per al model VESTAS V164-8.0 que s’ha escollit com el més rendible en aquestes
condicions, a més de ser un model especialista en parcs eòlics al mar.
S’observa com a l’hivern la producció d’energia augmenta ostensiblement, arribant
gairebé al 100% de producció, comparada amb els mesos de Juny, Juliol i Agost on
aquesta producció cau en picat.
Taula 9.

Rendiment aerogeneradors del present parc

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembr
e
Octubre

Novemb Desemb
re
re

0

98,5%

99,8%

98,5%

70,6%

70,6%

70,6%

70,6%

51,9%

70,6%

89,4%

98,5%

100,0%

3

98,5%

99,8%

98,5%

70,6%

70,6%

70,6%

70,6%

51,9%

70,6%

89,4%

99,8%

100,0%

6

98,5%

99,8%

98,5%

70,6%

70,6%

70,6%

70,6%

51,9%

70,6%

89,4%

98,5%

99,8%

9

98,5%

99,8%

98,5%

70,6%

70,6%

70,6%

70,6%

51,9%

70,6%

89,4%

98,5%

99,8%

12

89,4%

98,5%

89,4%

51,9%

36,1%

36,1%

36,1%

23,8%

51,9%

70,6%

98,5%

99,8%

15

89,4%

98,5%

89,4%

51,9%

51,9%

23,8%

36,1%

23,8%

36,1%

70,6%

98,5%

99,8%

18

89,4%

98,5%

89,4%

51,9%

51,9%

51,9%

51,9%

36,1%

36,1%

70,6%

98,5%

99,8%

21

98,5%

99,8%

89,4%

70,6%

70,6%

51,9%

51,9%

36,1%

51,9%

70,6%

98,5%

99,8%

Si es calcula l’energia total produïda a partir d’aquests valors, s’obtenen 52.661.340
kWh/anuals per turbina, el que representa una mitjana del 75,14% sobre el seu
potencial nominal. Actualment la majoria de parcs eòlics terrestres es troben sobre el
30%.
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Taula 10.

Producció d’energia calculada
2007-2014
Energia anual produïda/aerogenerador
(kWh)
Energia màxima (kWh)

52.661.340

% rendiment

75,14%

Habitatges coberts/aerogenerador

12.748

70.080.000

Aquesta energia produïda, suposaria la cobertura del consum elèctric equivalent a
12.748 habitatges per cada aerogenerador, que amb un total de 15 aerogeneradors
serien 181.657 habitatges. Considerant una mitjana de 2,66 persones per habitatge
ocupat a Catalunya, suposaria la cobertura del consum domèstic de 483.207
persones, rosant el mig milió.
Fent servir Llança com a centre de distribució d’aquesta energia, es podrien arribar a
cobrir fins a 4 comarques de mitjana anualment, aquestes serien:





Alt Empordà (138.501 habitants)
Baix Empordà (132.973 habitants)
Gironès (179.742 habitants)
Pla de l’Estany (30.153 habitants)

Cal tenir en compte, que tan sols s’ha considerat la població resident i no es tenen
compte les crescudes de població amb el turisme en temporada alta. En aquest cas, el
consum seria superior i la cobertura per tant, considerablement inferior.
Figura 9.

Cobertura de la demanda elèctrica del parc
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4. Viabilitat del parc
Per tal de avaluar la viabilitat del present projecte, cal especificar en primer lloc els
paràmetres bàsics del parc i els supòsits financers empleats.
Taula 11.

Paràmetres bàsics del projecte

Nombre d’aerogeneradors

15

Capacitat nominal (MW)

8

Capacitat total (MW)

120

CAPEX (€/MW)

2,99

CAPEX (M€)

358

OPEX (€/MW/any)

54.717

OPEX (M€/any)

6,56

Vida útil del projecte (anys)

50

Producció anual d’energia (M de kWh/any)

751

Habitatges abastits

181.657

El present parc consta de 15 aerogeneradors de 8MW de capacitat nominal amb un
rendiment del 75%. El cost d’execució del parc és de 358 M€ i amb una depesa de
gairebé 5M€ anuals en operació i manteniment al llarg dels 50 anys de vida útil del
projecte.
Taula 12.

Paràmetres financers bàsics del projecte

WACC (Weight average cost of capital)

0,075

Impostos

24%

Anys retorn préstec bancari

10

Interessos

6%

Inflació sobre els costos d’O&M

0,03%

Deute (M €)

269

Quota anual (M€)

36,5

S’ha considerat que el 25% de la inversió inicial del projecte, es duta a terme pels
inversos capitalistes mentre que el 75% restant (269 M€) són aportats pel banc amb
un interès del 6% a retorn en 10 anys, mentre que els inversos tindrien uns guanys del
12%. Això significa que el Weight Average Cost of Capital que representa la quantitat a
donar per cada euro invertit és de 0,075.
Durant els 10 primers anys, es considera una quota anual de retorn de 36,5 M€,
interessos inclosos.
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4.1.

Levelized Cost of Electricity (LCOE)

Un dels indicadors més explicatius de la viabilitat d’un projecte en el món de l’energia
és el LCOE, que indica la quantitat a partir de la qual es podria vendre l’electricitat i es
recuperaria la inversió realitzada.
Hi ha diferents fórmules, de més senzilles a més complexes. En el present estudi
econòmic s’ha fet servir la següent:








: Inversió inicial (€).
: Costos anuals d’O&M (€/any).
r: Inflació dels costos d’O&M (%).
t: Vida útil del projecte (anys).
d: Quota anual de retorn del deute (€).
: Quantitat d’energia produïda anualment (MWh/any).

El cost de l’electricitat varia per cada país. Per realitzar una comparació bàsica amb un
país europeu, Alemanya presenta els següents valors de LCOE a data de 2013. Com
es pot comprovar, el valor obtingut pel present projecte bàsic és dels més competents,
més semblant a valors de la eòlica terrestre o al carbó que a la eòlica offshore.
Figura 10. Valors de LCOE per diferents tipus d’energia a Alemanya (2013)
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Annex 13 – Estudi econòmic i viabilitat del parc

Tal i com s’ha comentat al primer capítol del present Annex, cal dir que els càlculs
sobre la viabilitat econòmica del projecte són aproximats i que els costos d’operació i
manteniment associats així com els costos d’execució material de l’energia eòlica
offshore, estan minvant dràsticament any a any.
El 2004, l'energia eòlica va costar una cinquena part del que va ho fer en la dècada de
1980, i doncs calia espera que la tendència a la baixa continués a mida que es
produïssin en massa aerogeneradors de múltiples megawatts més grans. A partir del
2012 els costos de capital per a les turbines de vent són substancialment inferiors
2008-2010, però encara estan per sobre dels nivells de 2002. Un informe de 2011 de
l'American Wind Energy Association va declarar: "els costos del vent s'han reduït en
els darrers dos anys, en el rang de 5 a 6 centaus de dòlar per quilowatt-hora
recentment, uns 2 centaus més barat que l'electricitat amb carbó, i més projectes es
van finançar a través d'acords de deute que les estructures de capital d'impostos de
l'any passat guanyant acceptació més convencional dels bancs de Wall Street.
Aquest cost s'ha reduït encara més a mida que la tecnologia d'aerogeneradors ha
millorat. La producció d’aerogeneradors és cada cop més lleugera i òptima, s’han
produït millores en el rendiment de la turbina i l'augment de l'eficiència de la generació
d'energia. A més, els costos de capital i manteniment de projectes eòlics han seguit
disminuint. El preu de l'energia eòlica construït 90-110 metres sobre terra ara poden
competir amb els combustibles fòssils convencionals com el carbó. Els preus han
caigut a prop de 4 centaus de dòlar per quilowatt-hora, en alguns casos i els serveis
públics han estat l'augment de la quantitat d'energia eòlica a la seva cartera, dient que
és la seva opció més barata.
Un clar exemple seria el cost (LCOE) de l’energia eòlica a Dinamarca que després de
la pujada de la crisis ha aconseguit reduir 20$/MWh anual. La comercialització de nous
models com el VESTAS V164-8.0 MW a partir d’aquest any, fan possibles la reducció
del preu fins a 43 €/MWh podent així ser competitius amb qualsevol tipus d’energia.
Figura 11. Valors de LCOE per la eòlica a Dinamarca (2002-2012
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