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1 INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS
1.1 EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL PORT
Garraf fou antigament un petit poble de pescadors. El topònim "Garraf", que dóna nom al massís i a la
comarca, fou esmentat ja el 1011. També fou el nom de l'antic priorat de Sant Vicenç de Garraf,
normalment anomenat Sant Vicenç de Pedrabona, fundat per Alfons I el 1163. El priorat es trobava a
l'esquerra del torrent de Garraf, prop de la masia de Can Lluçà. L'anomenada era del Prior i el coster de la
Fita poden ser els darrers vestigis de l'establiment monàstic. El priorat de Sant Vicenç de Garraf es trobava
ja en decadència al segle XIV i el 1423 fou unit a la canònica barcelonina de Santa Eulàlia del Camp.
El març de 1901 es va constituir a Barcelona la societat “Dique del Este” amb la finalitat de construir el
Port del Garraf, donada la necessitat que existia de pedra per l’ampliació i millora del Port de Barcelona.
La qualitat de la pedra del Garraf era molt bona i el transport marítim fàcil i econòmic. La construcció va
quedar enllestida al juny de 1902. Des del primer moment es van establir també algunes famílies de
pescadors que venien, principalment, de Benicarló i Vinaròs i que van dinamitzar l’activitat del port.
El Eco de Sitges publicava al març de 1918, quant es va tancar la pedrera de la Falconera, el següent:
“El transporte de la piedra se hacía por medio de tres remolcadores que arrastraban cada uno dos
gabarras cargadas a colmo, que efectuaban la travesía a Barcelona en poco menos de cuatro horas y
cuyo cargamento, para su transporte por vía férrea necesitaría unos 150 vagones, sin perjuicio del
tiempo necesario para su descarga, mientras dichas embarcaciones, por un medio especial de balanceo,
de babor a estribor, eran desocupadas en muy pocas horas, lo cual permitía que, un mismo vapor, hiciera
dos viajes en una sola jornada”
A les següents figures, es mostra la primera configuració del Port així com de les casetes de la platja al
voltants de 1920. En aquella època el torrent del Garraf emergia a l’àmbit de la platja i la urbanització de
la zona ja indicava la presència d’un nucli turístic petit però pintoresc.

Primera imatge del Port del Garraf.
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Casetes de la platja a principis del segle XX.

Sortida a la platja del torrent del Garraf.
L’any 1926 el Govern va declarar al port del Garraf com a “port de refugi”. Malgrat això els temporals el
van omplir de sorra i es va trencar l’espigó de llevant que no es va reparar fins els anys 50.
5
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El port va continuar degradant-se fins que, amb la creació del Club Nàutic, al 1966 es van fer obres
d’adequació, l’ensorrament del fons i el dragat de la bocana. A finals dels anys 60 es va construir al port
l’antic edifici del Club, on destacava una gran vela blanca de formigó en un dels seus costats. Aquest edifici
es va demolir l’any 1988.
L’any 1979, el 13 i 14 d’abril, la secció d’Esports de La Vanguardia publicava el següent:
“Náutica: El puerto de Garraf, mejorado
Tuvo lugar en el local social del Club Náutico de Garraf, situado en el puerto del mismo nombre, el acto de
inauguración de las obras realizadas para la ampliación de muelles, mejoras de estructura y asfaltado, así como la
instalación de una nueva grúa para el movimiento de embarcaciones. En un ambiente de gran compañerismo
asistieron el ingeniero jefe del Grupo de Puertos de Barcelona y Tarragona, el comandante del distrito naval de
Vilanova y la Geltrú, secretario de la Federación Catalana de Vela, gran número de socios y muchos amigos de la
náutica y del pueblo de Garraf…”.

Inici de les obres d’ampliació i platja interior.
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Fotografia aèria del Port del Garraf després de 1965 amb la platja interior.
El Port del Garraf és un dels ports traspassats a la Generalitat de Catalunya mitjançant el Reial Decret
2.876/1980, de 12 de desembre (DOGC núm.108, de 21 de gener de 1981), essent Ports de la Generalitat
l’entitat de dret públic que exerceix les competències que en matèria de ports correspon a la Generalitat
de Catalunya (art. 5 de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya).
Al 1990 es van aprovar les obres d’ampliació es va fer el port nou, el que ara coneixem, que va ser
inaugurat oficialment al maig de 1992 pel Conseller de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Molins, sent
President del Club Josep Maria Alarcón.
L’any 2000 es va parlar de tornar a utilitzar el port, fent una adequació cap a ponent, per transportar
pedra a Barcelona per la nova ampliació del seu port. La oposició a aquest projecte per un bon nombre
de socis i veïns va fer que es desestimes definitivament.
L’any 2007 es van substituir els pantalans de formigó, malmesos per l’aluminosi, pels nous pantalans
d’alumini y fusta. Finalment durant els anys 2009 i 2010 es va dur a terme les operacions de dragatge de
la bocana
Actualment el port de Garraf és actualment d'ús exclusivament esportiu, i ha estat gestionat des de 1965
pel Club Nàutic Garraf mitjançant una concessió administrativa que finalitzarà el proper juliol de 2020.
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Configuració antiga del Port del Garraf.

Configuració actual del Port del Garraf.
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1.2 SITUACIÓ ACTUAL
El Port esportiu de Garraf és una obra artificial ubicada al litoral de la població de Garraf ( Sitges ),
essent les seves coordenades:
Latitud
Longitud

41 ºN 14´ 97 dècimes
01 ºE 54´ 04 dècimes

El port està situat entre els ports de Port Ginesta, a llevant, i l’industrial de Vallcarca a ponent,
concretament està ubicat a llevant de la punta de la Falconera, en una de les poques zones al·luvials
existents en aquest litoral on el massís de Garraf contacta amb el mar en forma de penya-segats de
gran altura.

Foto aérea
Aquest tram del litoral inclou dues zones ben diferenciades, la meitat de llevant està ocupada per una
platja amb unes casetes de bany i unes petites edificacions, situades al costa exterior del vial d’accés
(carrer Mirador del port o d’en Josep Llorach) i un nucli urbà de caràcter residencial fonamentalment
de segona residència. L’altra meitat a ponent, està ocupada per la pedrera, l’accés al port i una petita
platja.
El port, gaudeix d’una ubicació excel·lent, entre dos espais protegits, el PEIN del Garraf i la Xarxa natura
2000, i prop de l’aeroport de Barcelona.
La configuració actual del Port es diferencien els diferents sectors d’activitat:
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Terra

Aigua

Subtotal

Sostre

Zona Nàutica Esportiva

8.329 m2

39.818 m2

48.147 m2

2.804 m2

Zona Tècnica

2.810 m2

77 m2

2.887 m2

36 m2

Zona Terciària

217 m2

0 m2

217 m2

217 m2

Equipaments

205 m2

0 m2

205 m2

0 m2

Vials i Espais Lliures

23.095 m2

0 m2

23.095 m2

0 m2

Obres de Defensa Marítima

13.121 m2

0 m2

13.121 m2

0 m2

0 m2

55.818 m2

55.818 m2

0 m2

47.777 m2

95.713 m2

143.490 m2

3.057 m2

Canals de Navegació
TOTAL

Quadre resum de les principals superfícies de l’estat actual del port

Actualment el Port del Garraf compte amb 3 concessions atorgades per la gestió integral, una pel propi Club Nàutic,
l’altra per l’escola de Vela i l’última pels 5 magatzems.

Núm. Concessió
C02-BC9-00-01

Titulars
Club Nàutic

Concessions
1

C02-BC9-00-02

Club Nàutic

1

Superficie
23.380 terra / 42.500
i380 terra / 95 edificació

C02-BC9-00-03

Club Nàutic

1

217 edificació

Ajuntament de
Sitges

Aut

Aparcaments zona
blava blava

En l’ocupació actual dels 5 magatzems situats al Moll de Ponent, amb tota l’edificació sota rasant (ED-PONENT04), i una superfície de 217 m2, i trobem els següents usos:
Un magatzem que és utilitzat per ENHER-ENDESA
Un magatzem on es localitzen els quadres i comptadors elèctrics
Dos magatzems destinats a marineria
Un magatzem on es localitza la cisterna d’aigua

1.2.1 Zona nàutica esportiva
El port de Garraf és d'ús exclusivament esportiu i per tant la zona nàutica esportiva engloba quasi tota la superfície
del port. Els serveis nàutics es gestionen pel Club Nàutic del Garraf. En conjunt ofereixen 625 unitats d’amarradors
situats en una única dàrsena amb un calat d’uns 3 m. El mirall d’aigua és de 95.713 m2 i la superfície de terra és
de 47.777 m2. En total es disposa de 1206 ml de línies d’atracament en pantalans i 956 ml de moll, disposats segons
especifica a continuació:

L’activitat de la nàutica d’esbarjo es gestiona del Club Nàutic del Garraf (CNG) que fou fundat l’any 1965, a l’any
2003 comptava amb 644 socis i l’eslora màxima per a embarcacions esportives que pot admetre és de 20 metres.
Disposa d’una concessió del 30/07/1990 fins al 2020 de 23.380 m2 de terra i 42.500 m2 de mirall d’aigua.
Actualment i compten 2 edificacions, 625 amarradors i una escola de vela, tot gestionat pel CNG.
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Nom del Moll

Calat

Longitud

1

3m

178 ml

2

3m

110 ml

3

3m

50 ml

4

3m

43 ml

5

3m

40 ml

6

3m

34 ml

7

3m

61 ml

8a

3m

18 ml

8b

3m

44 ml

8c

3m

29 ml

9

3m

64 ml

10

3m

273 ml

Planta actual del Port del Garraf.

Les embarcacions que ocupen el Port del Garraf són totes de petita i mitjanes dimensions, donat que es tracta
d’un port petit i amb certes limitacions pel calat de la dàrsena. Així i tot compten amb la presència
d’embarcacions de totes les categories. La distribució dels amarradors per eslores és la següent:

Tipus
L<6m

6m<L<8m
8m<L<10m

10m<L<12m

12m<L<15m

15m<L<20

20m<L

Eslora

Mànega

Unitats

Superfície

A6

6

2,50

72

1080,00

A6
A7

6
7

4,30
3,00

1
19

25,80
399,00

A8
A10

8
10

3,00
3,50

189
109

4536,00
3815,00

A12

12

4,00

71

3408,00

A12

12

4,50

35

1890,00

A12

12

4,60

1

55,20

A14

14

4,00

1

56,00

A14
A15

14
15

4,50
4,00

1
1

63,00
60,00

A15

15

4,40

1

66,00

A15

15

4,50

22

1485,00

A15

15

5,00

10

750,00

A15

15

5,10

1

76,50

A15
A15

15
15

5,25
5,50

1
2

78,75
165,00

A17

17

5,25

1

89,25

A18

18

5,00

6

540,00

A18

18

5,50

3

297,00

A20

20

6,00

1

120,00
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L’oferta dels amarradors actual del port del Garraf s’acosta a la tendència de la distribució idònia amb l’excepció
de la falta d’eslores entre 12 i 15 m i superiors a 20m. La distribució de demanda a Catalunya s’extreu de la mitjana
de les instal·lacions construïdes a partir del 2006.

A més, per l’activitat nàutica esportiva els usuaris del port disposen de 271 pallols distribuïts pel Moll de la Llevant
(98), el Moll de Ribera (68), el Moll de Ponent (15) i el Moll del Contradic (90).

Escola de vela: Al port del Garraf hi opera una escola de vela que forma part del Club Nàutic Garraf. L’escola
compta com a instal·lacions un edifici de 95 m2 i una esplanada de 430 m2 destinada a embarcacions de vela
lleugera i material d’equips de regates. Aquestes instal·lacions es troben situades entre el Moll de Ponent i el Moll
del Contradic. A més actualment disposa d’una superfície extra de 1.254 m2.

1.2.2 Zona tècnica:
El port del Garraf acull una petita activitat de drassanes on s’inclou l’Escar, que es situa en el moll adossat del dic
de recer i dues esplanades de Varada al Moll de Ribera, del costat de la Grua i el Travel Lift, a més de la zona de
subministrament de combustibles situat a l’extrem del contradic a tocar de la bocana. El sostre edificat total
dedicat a l’escar és de 36m2, la superfície de terra de la zona tècnica és de 2.810 m2 i disposa de 77 m2 de mirall
d’aigua. A l’àrea tècnica s’ofereixen diversos serveis de manteniment i reparació per a les embarcacions gestionades
pel Club Nàutic Garraf.

L’àrea tècnica es concentra a l’Escar i les zones de varada a la grua i el pòrtic elevador. Tots ells es localitzen al Moll
de Ribera fins l’extrem nord oriental del Port. A la zona de l’Escar les activitats tècniques que s’hi desenvolupen són
tallers de mecànica i pintura. Aquestes activitats les porta a terme directament el Club Nàutic Garraf.

En total la zona tècnica ocupa un superfície de 2.887 m2, dels quals 77 m2 són d’aigua. Dividida de la següent forma:
Escar: 2.005 m2
Zona de Varada Pòrtic elevador: 430 m2
Cubeta Pòrtic elevador: 77 m2
Zona de Varada Grua: 375 m2
Per altra banda la Zona de l’Escar compte amb una edificació que s’usa com a Vestidor (ED-LLEVANT-02), la
superfície de la qual és de 36 m2.

1.2.3 Zona terciaria:
A la banda interior del moll de ponent, i sota del vial d’accés al port, es situen 5 magatzems la majoria dels quals són
d’ús propi del Club Nàutic Garraf, i tant sols un d’ells el gestiona l’empresa energètica ENHER. Aquesta activitat
ocupa 217 m2 de superfície tota ella de sostre edificat.
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1.2.4 Equipaments i xarxes de serveis:
Ports de la Generalitat disposa d’un magatzem de manteniment on hi ha el quadre d’enllumenat públic a la Carretera
al Port, amb un sostre 29,20 m2

Gestió de residus: en tot el port es troben dos punts de recollida selectiva de residus; el primer es troba dins de la
superfície de l’Escar i està destinat a la recollida de materials contaminants (olis, draps, minerals, etc) i consta d’una
edificació de 10 m2 (ED- LLEVANT-01). L’altra punt de recollida gestiona les aigües de sentina i residuals de les
embarcacions i es troba situada a costat de la benzinera amb una edificació de 6 m2 (ED-CONTRADIC-01).

Dins de l’àmbit portuari s’hi troba una depuradora d’aigües residuals situada al costat de l’Escar adossada a l’inici
del dic de recer. L’EDAR té com a objectiu el tractament de les aigües procedents del nucli del Garraf, així com de
les pròpies instal·lacions del Port. La superfície total de la depuradora és 189 m2 i serà objecte d’ampliació. La gestió
de la depuradora va a càrrec de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf. En aquests moments la xarxa de
col·lectors conflueix directament cap al port del Garraf, on es troba ubicada una EDAR que té com objectiu el
tractament de les aigües procedents del nucli, així com de les pròpies instal·lacions del port. En l’actualitat es
necessita una ampliació de les capacitats de la depuradora i la possibilitat d’evacuar per mitjà d’un emissari submarí,
pel qual la E.D.A.R. del Garraf serà objecte d’ampliació

1.2.5 Obres de defensa:
El port del Garraf queda resguardat en front als temporals gràcies al dic de llevant o dic de recer i el dic de ponent
o contradic. El dic de ponent s’hi recolza la platja coneguda com Cala Bou amb uns 40 m de llarg i 80m d’amplada
aproximadament. La superfície de les àrees d’escullera i de sorra són de 11.762 m2 i 1.359 m2 respectivament.

1.2.6 Vials i l’espai lliure:
El port del Garraf és connecta a la xarxa general viària a través d’un pas inferior de gàlib reduït a la Carretera del
Port i pel carrer d’Arrabal del Mar, que discorre paral·lel a la via del tren. També s’hi pot accedir per sota la línia
del ferrocarril a través d’un túnel de reduïdes dimensions que prové d’una via de servei de la pedrera, que arriba
a enllaçar amb la carretera C-31, i que alhora permet el pas de les aigües pluvials cap a la platja. El enllaços per a
vianants amb la trama urbana es realitzen per les aceres dels mateixos passos i donada la diferència de cota
s’accedeix al Port o bé per unes escales situades al Moll de Ribera o directament per l’edifici del Club Nàutic.

Els espais públics del port el configuren la platja adossada al dic de ponent i la plaça que es troba a l’entrada
dels límits portuaris al costat del túnel que uneix al port amb el nucli urbà pel nord. La superfície ocupada pel sistema
viari i d’espais lliures és de 23.095 m2. A l’extrem del vial de distribució del dic d’abric falta un espai adequat per la
maniobra de grans vehicles, o en tot cas una senyalització adequada.

1.2.7 Canals de navegació:
Els canals de navegació d’accés a l’interior de la dàrsena i a la Zona Tècnica tenen una amplada de 30 m en
bocana que es redueixen fins a 15 a l’interior del port.
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1.3 NECESSITATS
El port del Garraf presenta les següents necessitats:
Adequació al Pla de ports:
•
•

Dragats periòdics
Optimitzar el mirall d’aigua

Funcionament i desenvolupament futur
•
•
•

Ampliar EDAR
Ampliar l’àrea tècnica
Foment de la Vela

Adaptació al canvi climàtic
•
•

Protecció de l’oneatge
Incorporar mesures de sostenibilitat: enllumenat, individualització consums, punts de recàrrega

Integració port ciutat: Accés a la platja de Can Bou Torrent de pluges
•
•
•

passeig ribera
carril bici
Accés a la platja de Can Bou

1.4 RESPOSTES
1.4.1 Dragats periòdics
El port de Garraf pateix freqüentment l’aterrament de la bocana. Això fa a que s’hagin de fer dragats per
traspassar la sorra a platges del mateix municipi. Els darrers dragats autoritzats van ser de:
•
•
•
•

L’any 2014 es van autoritzar 21.820 m3 i finalment es van dragar 7.551,50 m3
L’any 2015 es van autoritzar 20.000 m3: i finalment es van dragar 23.750 m3.
L’any 2016 es van autoritzar 10.000 m3, i finalment es van dragar 9.920 m3
L’any 2017 es van autoritzar 20.000 m3 però finalment no es va dragar

Per l’impacte ambiental que suposa el moviment de sorres cal estudiar mesures com tancar més la
bocana per evitar que s’aterri. Així amb un nou contradic aquest aterrament ja no es produirà.
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1.4.2 Optimitzar el mirall d’aigua
El port actualment té capacitat per a 534 amarradors, amb una eslora mitjana de 9,69 m d’eslora i màxima
de 20m. De la distribució es dedueix que les embarcacions menors de 8 m d’eslora suposen just el 50 % de
la flota. El Pla de ports propugna que les petites embarcacions de uns 7m d’eslora estiguin en terra, a
marines seques. El que suposa a més un benefici ambiental ja que es redueix el manteniment i neteja de
fons del casc. A més no hi ha un àrea d’hivernada per embarcacions que, tot i que siguin una mica més
grans, poden estar fora de l’aigua perquè naveguen poc.

D’altra banda per tal d’optimitzar el mirall d’aigua es poden instal·lar fingers que faciliten la maniobra i
permeten reduir els canals entre pantalans a 3,5 eslores

1.4.3 Ampliació EDAR
L’Ajuntament de Sitges i la Mancomunitat Garraf-Penedès han redactat un projecte d’ampliació de la
depurada existent per poder cobrir la demanda de sanejament del nucli urbà. Per l’orografia i proximitat
l’emplaçament més adequat és al port, fent una ampliació de l’equipament actual. Aquesta ampliació
suposa d’una banda ocupar el subsòl d’un petit espai de plaça pública i per altra banda ocupar una part
de l’actual varador del port. Aquest projecte ja ha estat tramitat pública i oficialment amb resultat
favorable.

1.4.4 Àrea Técnica
La zona de reparació i manteniment de vaixells actualment està ubicada a la zona de llevant, incloent la
depuradora. El fet d’ampliar la depuradora suposa una important reducció de l’espai per l’operativa. D’altra
banda la maquinària per treure les embarcacions de l’aigua sovint a de creuar el vial d’accés interferint a
la mobilitat i està ubicada en una zona molt propera al nucli urbà. Per aquestes raons es planteja la
15
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necessitat de fer una nova àrea tècnica més gran i més allunyada del nucli de població al nou contradic de
ponent.

1.4.5 Foment de vela
Actualment el Club ja disposa d’una important escola de vela.
L’activitat està dividida entre la vela esportiva i la educativa. Així hi ha una flota important esportiva que
competeixen a alt nivell i per altra banda es fan nombrosos cursos de formació i casals d’estiu.
Complementàriament es fan activitats nàutiques com el submarinisme, cursos de natura, sortides per
albiraments de balenes, etc.
El Club és molt conscient que cal formar als joves en la navegació i amor al mar.
Actualment les instal·lacions de vela són precàries, formades per uns mòduls prefabricats.
La rampa per posar les embarcacions l’aigua està al final del moll de ponent, davant de l’estació de
subministrament de carburant. Quan es fan competicions cal restringir l’accés al moll de ponent i això
ocasiona algunes interferències amb els socis que tenen els amarraments en aquest moll.
El fet de les instal·lacions s’hagin quedat petites, que siguin mòduls prefabricats i les interferències que es
deriven de la seva ubicació fa palesa la necessitat de fer una zona més gran destinada a aquesta activitat i
amb accés directe a l’aigua al nou contradic de ponent..

1.4.6 Protecció de l’onatge
Segons els darrers estudis de canvi climàtic sembla que hi ha una tendència marcada en l’orientació dels
principals temporals de manera que cada cop són més freqüents els temporals de component sud.
En el cas del Garraf s’ha pogut constatar un problema d’ultapassament en el dic de recer amb importants
cabals que en alguna ocasió han posat en perill la circulació per la zona del dic.
A més es veu a les imatges aèries la pèrdua d’escullera del mantell, el que pot suposar un origen d’averia
del dic, d’acord amb les Recomanacions d’Obres Marítimes.
Per tot això cal reposar l’escullera que s’ha perdut i es poden estudiar mesures de recreixement de
l’espatller o reforç del mantell que permetin establir un adequat grau de protecció.

1.4.7 Mesures de sostenibilitat
Com a mesures de sostenibilitat caldrà incorporar mesures d’eficiència energètiques com:
•
•
•
•

Canviar l’enllumenat a LED
Individualitzar el consums de les torretes, per tal que els usuaris siguin conscients del seu consum
i paguin per ell.
Instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
Centre d’osmotització d’aigua i reaprofitament d’aigua de pluja
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1.4.8 Passeig de Ribera
La diferència de cota entre el nucli urbà i el port fa que aquest estigui delimitat per un muret que
separa el port i tan sols hi ha un petita escala a ribera o un accés rodat llarg. D’altra banda el vial
superior està conformat per una calçada amb una petita vorera de poc més d’un metre d’ample.
Aprofitant la coberta dels magatzems de ribera es podria fer una ampliació de la vorera
transformant-la en un veritable passeig marítim i millorar l’accessibilitat per a bicicletes i persones
amb mobilitat reduïda.

1.4.9 Carril bici
El port no disposa d’un carril bici segregat que permeti l’accessibilitat al port i promocioni la
mobilitat sostenible per dins de les instal·lacions ni com accés al port.
La proximitat al parc natural del Garraf i els nombrosos itineraris a bici també pot ser un punt fort
del port com activitats complementàries.

1.4.10 Accés a la platja de Cala Bou
A la zona de ponent s’ha generat un dipòsit de sorres i còdols generant una petita platja a recer del
contradic, anomenada Cala Bou. Actualment hi ha un petit corriol per accedir a la mateixa, per fora del
port, i des de l’interior del port hi ha una porta pels socis. Atès que l’estat d’aquest petit és molt precari i
amb poca senyalització molta gent acaba dins del port i es queixa quan veu la porta tancada. Per aquest
motiu cal millorar aquest accés i assenyalar-lo adequadament.
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1.5 DADES CONSULTADES
Per a la redacció del present avantprojecte s’han considerat diverses fonts, les principals de les quals han
estat les següents:
⋅

Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de l'Espai Natural del Garraf, 2001.

⋅

Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, 2005.

⋅

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sitges, 2005 (aprovat definitivament el 2006).

⋅

Projecte de creació d'una Àrea Marina Protegida al Garraf, 2006

⋅

Dades de Ports de la Generalitat. Anuari Estadístic, 2017

⋅

Pla de ports de Catalunya, 2006-2015

⋅

Dades del Club Nàutic del Garraf.

Urbanísticament l’àmbit del port està qualificat com a protecció del sistema Portuari (Sector B-5 “Port del
Garraf”), pel Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sitges, definint com a tal l’espai delimitat
pel límit de la zona de servei del port i el mar territorial, que va ser fixat a l’acta de traspassos de serveis
a la Generalitat de Catalunya en matèria de ports (RD núm. 2876/1980 de 12 de desembre) i modificada
per l’acta d’adscripció de 9 de juny de 1997, definida en el plànol P02.2 de delimitació del Pla Especial.
L’àmbit del Pla especial correspon exactament a l’àmbit de la zona de servei proposada.
El límit terrestre de la zona de servei de ponent a llevant, comença amb el límit del PEIN del Massís del
Garraf i s’adapta a la delimitació del domini públic marítim i terrestre a partir del molló M4-359 tot
descrivint una poligonal formada pel Límit de la Zona Marítima Terrestre (ZMT) fins el molló M4-377 en
què arriba al límit del túnel que suposa l’accés rodat al Port, definint una poligonal cap al mar i fins trobar
el peu de l’escullera del dic de recer.
El límit marítim, queda marcat per una franja de 40 m des del peu dels talussos dels dics i per la seva
tangent als morros. El Pla Especial es desenvolupa íntegrament en el Domini Públic Marítim i Terrestre
sense afeccions a béns privats.

1.5.1 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
L’àmbit de l’avantprojecte del port de Garraf es qualificat com a “Protecció del Sistema Portuari (Clau B.5)” pel Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Sitges, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme
en sessió de data 16 de novembre de 2005. Aquest sistema està regulat a l’article 127 de les Normes
Urbanístiques del Pla general que disposa literalment que:

“Article 127- Protecció del sistema portuari
1. Els ports esportius es regulen pel règim establert per la Llei 27/1992, de 24
de novembre, sobre Ports de l’Estat i de la Marina Mercant i caldrà tenir en
compte allò que es diu en el Pla de Ports de Catalunya. La modificació de
l’ordenació de les zones adscrites al servei portuari es farà a traves del Pla
especial urbanístic. “
2. La concessió de port no eximeix de l’obligació d’obtenir llicència municipal
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per a les obres que s’hagin de realitzar a l’empara del pla especial i d’aquestes
normes, com a manera de seguir el compliment del planejament.
Els ports són de domini públic sense perjudici de les concessions administratives
que es portin a terme pel desenvolupament de les diferents funcions
emplaçades, un cop hagi estat aprovat el Pla especial urbanístic.
3. En els ports esportius, fins que no es redacti el corresponent Pla especial, el qual
s’haurà de tramitar d’acord amb el que preveu l’article 37 de la Llei 5/98 de Ports de
Catalunya, no s’autoritzaran nous usos ni obres fins a l’entrada en vigor del Pla
especial, a excepció feta de les obres de manteniment i rehabilitació dels usos
existents.

El paràmetres edificatoris són
• Edificabilitat màxima neta:

0,70 m2 sostre / m2 de sòl.

• Ocupació màxima neta:

70%

1.5.2 Pla de Ports de Catalunya
La redacció de l’avantprojecte es desenvolupa d’acord a les previsions del Pla de Ports de Catalunya. Determina les
mesures i les previsions necessàries per garantir el funcionament eficaç de la zona de servei portuària, el
desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transports terrestres i la cobertura adequada de la demanda
de serveis portuaris i mediambientals, d’acord amb el que disposa l’article 37.6 de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya.
Actualment s’ha redactat un nou pla de ports que encara no està aprovat

De forma genèrica les propostes del pla de ports són:
Àmbit

Problema detectat
Manca d’amarradors
en temporada alta

Actuacions proposades
esportius

Estudiar la implantació d’instal·lacions lleugeres i desmuntables en
zones arrecerades en temporada alta

Estudi
Manca d’amarradors esportius

Manca d’amarradors esportius

Necessitat de millores en la
gestió mediambiental

Implantació de sistemes de gestió ambiental

Mesures ambientals

Mesures ambientals

Necessitat de millora de
l’eficiència energètica en ports

Infraestructura

Envelliment de les instal·lacions

Augmentar la formació i conscienciació ambiental. Aplicació de
mesures de sensibilització del personal i usuaris
Instal·lació de mecanismes per produir energia renovable
Reduir els consums d’energia i aigua, així com reduir la
contaminació lumínica
Inspecció de les instal·lacions i actuacions de manteniment

Necessitat de facilitar l’accés al mar
a les petites embarcacions que no Realització d’una prova pilot de rampa d’avarada
ocupen amararadors
Adaptació de les
instal·lacions Adopció de les recomanacions del Pla de Ports i de la normativa
portuàries a les persones amb vigent a les noves instal·lacions i a les existents
mobilitat reduïda
Redacció dels plans d’autoprotecció
Necessitat de millora de la seguretat
Augment de la seguretat i vigilància en els accessos
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Seguretat

Explotació

Necessitat d’adequació dels espais
necessaris per la construcció dels
dipòsits
previstos
al
Pla
d’emergències per contaminació
marina accidental (CMACAT)
Necessitat de millora de la qualitat
del servei

Integració port
i ciutat

Necessitat de millora de la
integració port i ciutat

Realització de les actuacions previstes en el Pla d’emergències
per contaminació marina accidental (CAMCAT)
Professionalització de la gestió dl port o dàrsena esportiva i
formació específica del personal
Redacció i aprovació de l’avantprojecte

A més particularment pel port de Garraf fa referencia a:
•
•

La necessitat de dragat periòdic i en conseqüència la possibilitat d’ampliació del port
L’optimització del mirall d’aigua

1.5.3 Xarxa Natura 2000
Espai marí
Dins del Pla d’Espais d’Interès Natural i dins la Xarxa Natura 2000 (codi ES5110020) de la Unió Europea esta integrat
l’espai Costes del Garraf. És un espai íntegrament marí considerat zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i
lloc d’importància comunitària (LIC) que s’estén al llarg de 26.473 hectàrees des de Cunit fins a Viladecans, fins
al límit aproximat dels -50 m, però entrant en contacte amb la costa només en aquells indrets on pot connectar
amb els límits del Parc Natural del Garraf. Així doncs, es troba proper a varis dels ports objecte d’estudi (Cubelles,
Vilanova i la Geltrú, Garraf i Ginesta).

Espai terrestre
El Parc Natural del Garraf, inclòs a la Xarxa Natura 2000, es troba entre les comarques del Baix Llobregat, l’Alt
Penedès i el Garraf, al sector sud-oest de l’anomenada Serralada Litoral Catalana, i abasta un total de 12.820
hectàrees. Es tracta d’un paisatge eminentment rocós i agressiu, amb nombroses cavitats subterrànies formades
per l’acció de l’aigua sobre la pedra calcària. El relleu està solcat per rieres seques encaixades entre el rocam,
conegudes com a fondos. Els cims més alts són la Morella (595 m) i el Rascler (572 m). El Massís del Garraf es
considera Lloc d’Interès Geològic ja que es troba a l’inventari i catàleg de geòtops i geozones de Catalunya amb el
codi 348.
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Espais PEIN i de la Xarxa Natura 200 pròxims al port esportiu del Garraf.
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2 OBJECTIUS
El principal objectiu d’aquest avantprojecte és desenvolupar el sistema general portuari del Port del
Garraf, d’acord a les previsions del Pla de Ports de Catalunya, i determinar les mesures i les previsions
necessàries per garantir el funcionament eficaç de les diferents zones de servei portuari (esportiva,
tècnica i lúdica), el desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transports terrestres i la
cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris i mediambientals, d’acord amb el que disposa
l’article 37.6 de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya.
Per poder assolir aquest objectiu cal respondre a les 4 principals necessitats:
•
•
•
•

Adequació al Pla de ports:
Funcionament i desenvolupament futur
Adaptació al canvi climàtic
Integració port ciutat

D’acord amb el Pla de Ports de Catalunya les actuacions proposades pel termini 2007-2015 en aquest port són la de
realitzar dragats periòdics de manteniment, estudiar la possible reordenació dels espais amb marines seques i
fomentar la vela.
Actualment hi ha un nou Pla de Ports en redacció. Aquest recull les propostes d’actuació de l’anterior i un seguit de
línies estratègiques a mode de llibre blanc de gestió per tal d’optimitzar els espais

Pel que fa al funcionament i desenvolupament futur s’analitzen les necessitats d’equipaments i serveis per tal de dotar
al port dels serveis necessaris. Especialment adequar les instal·lacions per poder integrar l’ampliació de l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals i reordenar els espais en base a l’increment de demanda d’espais de vela i àrea tècnica.

Segons els darrers estudis de canvi climàtic sembla que hi ha una tendència marcada en l’orientació dels principals
temporals de manera que cada cop són més freqüents els temporals de component sud. En el cas del Garraf s’ha
pogut constatar un problema d’ultapassament en el dic de recer amb importants cabals que en alguna ocasió han
posat en perill la circulació per la zona. A més es veu a les imatges aèries la pèrdua d’escullera del mantell, el que pot
suposar un origen d’averia del dic, d’acord amb les Recomanacions d’Obres Marítimes.

En els port de competència de la Generalitat, les activitats vinculades especialment a la nàutica esportiva, de lleure
i turística, poden tenir un desenvolupament important en els pròxims anys. Els nous sectors i les noves activitats
portuàries tenen la característica d’estar molt vinculades a cadascun dels ports i del nucli urbà que l’envolta. Per
això un dels objectius és integrar el màxim el port i la ciutat millorant la seva accessibilitat al port i la mobilitat tant
rodada com de vianants així com la possibilitat d’aparcament per als usuaris portuaris.

En base a aquests 4 punts s’han analitzat les necessitats i fet propostes d’alternatives
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3 ESTUDI D’ALTERNATIVES
La primera de les alternatives que s’analitza és la de no fer res

3.1 Alternativa 0.
Algunes de les necessitats plantejades són d’interès públic i per tant l’impacte de no fer-les és superior a l’impacte
que les obres i l’activitat puguin ocasionar. Així l’anàlisi de no donar resposta a les necessitats és el següent:

No Adequació al Pla de ports:
•
•

Continuar fent dragats periòdics
Malbaratament de recursos com el mirall d’aigua

Problemes de Funcionament i desenvolupament futur
•

•
•

No ampliar EDAR suposaria una manca d’equipament per sanejament que pot tenir conseqüències
en la qualitat d’aigües de platja, ja que actualment la dotació està per sota de les previsions de
demanda. Actualment hi ha un projecte aprovat on s’han analitzat diferents alternatives. Una
nova instal·lació a una altra zona implica canviar tot el sistema de conduccions, que funcionen per
gravetat cap al port. Una ampliació de l’emplaçament actual és la solució més barata, tot i que
comporta problemes constructius ja que s’ha de mantenir el servei. L’ampliació cap a la zona del
varador no és possible ja que deixaria la instal·lació amb espai insuficient. L’ampliació cap a la
plaça a diferent nivell, soterrada, permet mantenir l’ús actual de l’espai superficial com a plaça i
dotar a la depuradora de l’espai necessari per a la seva correcta funcionalitat futura.
No ampliar l’àrea tècnica suposaria una llista d’espera pel manteniment d’embarcacions o que
hagin d’anar a altres ports
No millorar les instal·lacions de l’escola de vela suposaria continuar amb unes interferències en
l’operativa i el més greu, la manca de capacitat de creixement del que ha de ser la font de futurs
navegants i esportistes.

Adaptació al canvi climàtic
•
•
•

No reparar els danys ocasionats al mantell de dic podria suposar l’entrada en avaria del mateix. Es
considera que aquesta actuació és un manteniment i no hi ha alternativa possible.
Pel que fa al episodis d’ultrapassament de l’onatge el recreixement de l’espatller, de no més d’un
metre, es considera que és una mesura de protecció d’acord amb les Recomanacions d’Obres
marítimes. Com a mesura de protecció no és qüestionable.
Incorporar mesures de sostenibilitat: enllumenat, individualització consums, punts de recàrrega.
Entenem que qualsevol mesura que millori la sostenibilitat ambiental és una obligació. Aquí s’han
proposat algunes i es poden incorporar altres en la mesura que la tecnologia ens permeti anar
millorant.

Integració port ciutat. Igual que en el cas anterior entenem que d’acord amb el Pla de Ports la integració
port-ciutat és un deure. Entenem que qualsevol mesura que millori la integració és una obligació. Aquí
s’han proposat algunes i es poden incorporar altres en la mesura que la tecnologia ens permeti anar
millorant.

Així doncs les mesures d’adaptació al canvi climàtic i de integració port-ciutat no es valoraran a nivell d’alternatives.
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Pel que fa a la necessitat d’espai per ampliar instal·lacions com l’EDAR, àrea tècnica i escola de vela el Pla de Ports
preveu la possibilitat de l'ampliació del port cap al sud i tancar bocana per evitar aterraments. Respecte a aquesta
ampliació es plantegen les diferents alternatives.

3.2 Alternativa d’ampliació de l’àmbit
Donat que falta superfície de terra pel desenvolupament de les activitats pròpies, fa que sigui necessària una
actuació de reordenació i ampliació, que es complementi amb la millora general deguda a l’ampliació prevista.

Variant 3.2.1
La primera proposta analitzada va ser la de creixement valorant a més de donar resposta a les necessitats d’àrea
tècnica i escola de vela l’ampliació de la nàutica a grans eslores. Per això es va valorar fer una nova dàrsena a ponent
amb amarradors fins a 40 m d’eslora.

Configuració de variant 3.2.1

Aquesta ampliació suposa un important que suposava

•

Amarres

Sup amarres

Aigua

Terra

Actual

522

18.824

95.713

47.777

Futur

608
+
100
(marina seca)

35.255m2

159.984

89.694

Inversió necessària important 22M€ i una amortització de 38 anys

Es considera que atès que Hi ha ports propers com el de Vilanova i Barcelona amb oferta disponible per a grans eslores,
que no justifiquen la seva necessitat.

24

MEMÒRIA
Variant 3.2.2
Una variant amb amarraments fins a 30 m d’eslora com la següent, presenta 156 amarraments nous, en una longitud
de moll de 759 m i una superfície de 12.108 m2, a més de reorganitzar la zona nord on el mirall d’aigua desaprofitava
gran part de la superfície portuària.

Configuració de variant 3.2.2
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Variant 3.2.3
La inversió necessària és del mateix ordre de magnitud i la demanada no ho justifica per això es valoren alternatives
per eslores menors. La següent variant mostra 4 línies d’amarraments nous amb un total de 199, en una longitud de
moll de 968 m i una superfície de 13.827 m2.

Configuració de variant 3.2.3

26

MEMÒRIA
Variant 3.2.4
L’alternativa següent presenta petites variacions per reduir l’impacte sobre La Falconera retallant i desviant l’inici del
contradic. Genera amb 177 amarraments nous, en una longitud de moll de 858 m i una superfície de 12.177 m2.

Configuració de variant 3.2.4
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Variant 3.2.5
Una variant reduïda de l’anterior ofereix dues noves línies d’amarraments amb un total de 67, una longitud de moll
de 335m i una superfície de 5.025 m2.

Configuració de variant 3.2.5
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Variant 3.2.6
La reducció major d’elles que tanca més la bocana i tant sols ofereix 42 amarraments nous, en una longitud de moll
de 210 m i una superfície de 3.150 m2.

Configuració de variant 3.2.6
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Totes aquestes alternatives passen per ampliar el dic de recer. Això implica:
•
•

Afectació la xarxa natura 2000. Tot i que només el morrot, on no hi ha activitat.
Requereix el tràmit d’adscripció de terrenys amb el Ministeri

No es considera justificat que s’actuï a zona Xarxa Natura 2000 i es considera que cal estudiar alternatives
d’optimització del mirall d’aigua i oferir més serveis però dins de la zona de servei.
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3.3 Alternatives dins de la zona de servei sense increment d’amarradors
Un cop examinades les necessitats es fa palès la necessitat d’optimitzar els espais i ampliar els espais de terra, dins de
l’actual zona de servei del port, sense increment de nombre d’amarradors ,per donar resposta als objectius plantejats
de:
•
•
•
•
•

Reduir l’aterrament de bocana
millorar serveis,
integrar el port amb la ciutat i
potenciar la vela
mantenir la platja de Cala Bou

Dins de la zona del servei del port es planteja fer un nou contradic cap al sud, paral·lel a l’actual, que surt
de l’espigó de la platja. La nova dàrsena generada contempla les següents actuacions:

1.- Bocana.
A més, al port esportiu del Garraf, els problemes que s’han detectat són les acumulacions de sediment i la
dificultat dels accessos terrestres al port. Per pal·liar aquests problemes detectats, el Pla de Ports de Catalunya
proposa dur a terme dragatges periòdics de manteniment i dur a terme estudis de millora de l’accessibilitat terrestre
al port respectivament.
S’aconsegueix crear una nova bocana més segura, i situada a major fondària que l’actual, i per altra banda més
protegida envers dels temporals del sud. Alhora s’aconsegueix un avantport de majors dimensions que incrementi
també la seguretat a l’entrada.
L’amplada mínima d’acord amb les recomanacions de la ROM haurà de ser de 50 m:
•

Per embarcacions fins a 8m un recorregut de 40m i 10 de virada

•

Per les embarcacions majors, l’eslora més gran amb 15 m de resguard per banda a les batimètriques
crítiques. Això fa 20+15+15 = 50

D’altra banda aquesta és semblant a l’ample actual

2.- Nova dàrsena.
La nova dàrsena permetrà una sortida segregada i molls d’espera per l’àrea tècnica i per l’escola de vela. Atès la seva
situació no es considera com a molls per amarrament permanent.

3.- Àrea Tècnica.
En l’extrem sud-oest del port, i per tant, el més allunyat possible del nucli urbà es preveu la implantació de la
superfície de varada, amb una extensió total per determinar, la qual ha de permetre donar servei a la totalitat de la
flota del port. Per a la treta s’hi dotarà un pòrtic elevador i una grua. Esta prevista la ocupació de 500 m2 en
planta per a l’edificació de tallers amb una alçada màxima de 6 m.

4.- Marina seca.
A continuació l’àrea de varada s’hi preveu la marina seca per a un mínim de 50 embarcacions de fins a 7m a 2
alçadas i possibilitat d’una tercera alçada en funció de la demanda. L’alçada màxima prevista és de 9 m fins l’inici
de la coberta, tot situant una edificació de menor alçada just davant per evitar un major impacte visual en direcció
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al sud. La marina seca ha de permetre alliberar del mirall d’aigua les embarcacions de petita eslora, deixant pas a
embarcacions de majors dimensions.

5.- Escola de vela.
Allà on se situava l’actual contradic es preveu la construcció d’una escola de vela prevista la instal·lació de serveis,
vestidors, aules, esplanada de vela lleugera; en general es tracta de la zona on ubicar la part més esportiva del
Club i de formació i preparació, tant de tripulacions locals com d’ocasionals. En aquests molls s’hi podran
situar estants, de dues alçades com a màxim, per a l’emmagatzematge de petites embarcacions esportives.

Així doncs s’analitzen diferents configuracions d’aquest contradic i s’analitza el seu comportament a
efectes d’agitació.

Variant 3.3.1

Configuració de variant 3.3.1
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La primera alternativa amb un dic paral·lel presentava una situació morfològica semblant a l’existent
però més avançada. Per aquest motiu es va plantejar analitzar solucions corbes que reflexin l’onatge en
un ventall de direccions evitant que així es formi una barra paral·lela.

Es plantegen 3 variants i s’analitza l’agitació per àrees funcionals. Així s’analitza la bocana en 3 sectors
B1, B2 i B3; els 3 molls operatius D1, D2 i D3 i la cubeta del travel TR.

Sectors de l’alternativa 1
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Sectors de l’alternativa 2

Sectors de l’alternativa 3
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L’anàlisi d’agitació es va encarregar a una enginyeria especialitzada i els resultats d’hores de superació
per a cada nivell d’onatge, segons la probabilitat de presentació d’acord amb el clima propagat fins a la
bocana del port es troben a l’annex d’agitació.

A mode de resum indicarem les més significatives d’acord amb la ROM: 1m per navegació i 0,5m per
amarrament. A la taula següent s’indiquen les hores de superació a cada sector de les 3 alternatives:

Sector

B1

B2

B3

D1

D2

D3

TR

Alt 1

107

1

0.7

0

0

0

0

Alt 2

114

11.1

1.1

0

0

0

0

Alt 3

85

1

0.8

0

0

0

0

Hores de superació de 1m d’alçada d’ona significativa

Sector

B1

B2

B3

D1

D2

D3

TR

Alt 1

1153

115

89

2

2.2

0.6

0

Alt 2

1169

119

116

0.6

9

29.8

180

Alt 3

1027

99

92

0.5

9

11.9

1.2

Hores de superació de 0,5m d’alçada d’ona significativa
L’alternativa 2 presenta uns nivells d’agitació inadmissible per l’operativa del travel-lift. El màxim
recomanat son 10 h.

A mode de gràfic es mostren els valors d’agitació per onatge de Hs =1 m i Tp= 6s
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Agitació de l’alternativa 1 Hs =1 m i Tp= 6s

Agitació de l’alternativa 2 Hs =1 m i Tp= 6s

Agitació de l’alternativa 3 Hs =1 m i Tp= 6s

36

MEMÒRIA
De les 3 alternatives l’alternativa 1 genera uns 4000 m2 de superfície, l’Alternativa 2 uns 5000 m2 i
l’alternativa 3 uns 6.000 m2.

Les 3 alternatives deixen una zona arrecerada a la platja de Can Bou com es pot veure als gràfics de
color verd.
Aquesta zona de menys agitació juntament amb l’aportació de sorra del dragat afavorirà l’ampliació de
la platja de Can Bou.
L’alternativa que permet generar més platja és la tercera.

Gràfics d’agitació de les 3 alternatives per onatge de SW de les 3 alternatives d’estudi.

Es tria l’alternativa 3 atès que com s’ha vist és la que genera
•
•
•

Més superfícies de treball
Més hores operatives
Més platja

Alternativa triada
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4 SOLUCIÓ ADOPTADA
4.1 NOU CONTRADIC
A nivell d’avantprojecte es fa un predimensionament de l’obra en base a consideracions prèvies que
hauran de ser calculades amb detall en la redacció del projecte constructiu d’acord a les recomanacions
de disseny de la ROM.

L’obra de construcció de la nova dàrsena consisteix bàsicament en un dic de recer amb espatller, un moll
de tancament i un reblert. Es projecta el nou contradic amb una planta circular amb un radi de 58,30 m,
mesurats a la cara interna de l’espatller i una corda del segment circular de 57,15 m tal i com es pot veure
al plànol de planta núm 2.

La secció estructural és la d’un dic d’escullera tradicional amb espatller de formigó en massa, a l’igual que
a l’actualitat. La secció és semblant a la del dic existent amb factors del costat de la seguretat. Així s’ha
considerat un talús 2H:1V des de un calat mig de 3,5 m fins una coronació a la cota +3,5 amb una berma
de 2m. La capa filtre es realitza amb escullera de 300 kg i un gruix de 1,00 m disposada sobre un nucli
d’escullera sense classificar.

Pel que fa als material s’han dissenyat 3 capes: un nucli de tot ú, una capa de 1m de gruix de pedra de 300
kg i un mantell principal de 2 m de gruix d’escullera de 5 tn, com al dic de recer. S’ha considerat un dragat
de neteja i una banqueta d’anivellament i un enfonsament de material de 1m.

L’espatller s’ha considerat un mur de formigó armat de 1,6m d’ample i 3,5m d’alçada amb un peu de
fonamentació soterrat d’un metre a una cota inferior de 1m.

Predisseny de la secció del dic en talús del nou contradic
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Un cop tancat el dic es farà un dragat de neteja de la zona de moll i uns 4000 m3 de reperfilat de la bocana
per garantir un calat de 3,5 a 4m. El material dragat es recol·locarà per ampliar la platja de Can Bou.

Recol·locació de sorres a la platja de Can Bou

El moll de tancament s’ha considerat de formigó en 4 blocs prismàtics d’ample telescòpic de de costat i
alçada respectivament 1x1, 1x1,2, 1x1,6 i 1x2m sobre una banqueta d’escullera de 300 kg.
Longitudinalment es faran juntes cada 5m. El moll es corona a la cota +1,5 per adaptar-se al canvi climàtic.
També s’ha previst la instal·lació de norais, defenses, abalisament i senyalització.

Secció del moll vertical interior

El reblert s’ha considerat de tot u compactat al 98%, una sub-base de 50 cm de gruix de material
seleccionat i una base de 25 cm de material seleccionat i un paviment d’aglomerat asfàltic amb fibres de
12 cm a la zona d’embarcacions més lleugeres i una llosa de formigó armat de 20 cm de gruix a la zona de
pas del travel-lift. S’ha considerant un pendent continu del 1,85% per desguàs de l’aigua de pluja.
S’ha previst un prisma de serveis perimetral de corrugats per enllumenat, electricitat, CTTV i
telecomunicacions, una canalització de polietilé d’alta densitat per aigua, contra incendis i sanejament
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També es disposa una reixa de recollida per evitar contaminació marítima i una tanca delimitadora.
A més cal preveure les partides per assegurar la seguretat, qualitat i batimetries, seguiment ambiental i
direcció d’obra que s’ha valorat en un 20% de PEC

4.2 PASSEIG SOBRE MAGATZEMS
Aprofitant la coberta dels magatzems de ribera es projecta una ampliació de la vorera transformant-la en
un veritable passeig marítim de 6m d’amplada i millorar l’accessibilitat per a bicicletes i persones amb
mobilitat reduïda.
Per això es planteja una estructura prefabricada a l’alçada del passeig recolzada per la banda de la façana
dels magatzems en una jàssera sobre uns pilars nous i per la banda del vial encastada.
Així mateix es plateja una nova escala a un dels extrem

Ampliació del passeig de ribera i nova rotonda d’accés
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4.3 PASSEIG A LA PLATJA DE CAN BOU
Es planteja cobrir la canal existent de desguàs d’aigües de pluja amb una reixa tipus tramex que permeti
la ràpida evacuació d’aigües en cas d’avinguda però que permeti la circulació de bicis i persones per sobre.

Canalització de desguàs

Itinerari d’accés a la platja de Can Bou

Canaleta de tramex
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5 AVALUACIÓ AMBIENTAL
S’ha elaborat un informe d’avaluació ambiental detallat que s’adjunta. A continuació es transcriu un
resum i conclusions:

Els principis de sostenibilitat tinguts en compte són:

•
•
•
•
•
•

Procurar una utilització racional del territori.
Coordinar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i els valors
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.
Evitar la dispersió de la ocupació en el territori, afavorint la cohesió social, i consolidant un model de
territori globalment eficient.
Assolir, en benefici de la seguretat i de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de
sostenibilitat ambiental i de preservació davant els riscs naturals i tecnològics.
Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la
identitat dels municipis.
Distribuir els àmbits destinats a espais lliures i equipaments de manera que es garanteixi la seva
funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.

Aquest principis es concreten en les següents propostes:
•

Respecte el model de creixement portuari
Alliberar espais per tal de poder fer l’ampliació de l’EDAR
Optimitzar el mirall d’aigua existent amb la reorganització d’amarres i amb fingers
Ampliació de l’oferta de places d’hivernada o marina seca
Noves formes d’explotació per arribar a més població com el lloguer i l’ús compartit
Foment de la vela esportiva i escolar amb una ampliació de les instal·lacions

•

Respecte la mobilitat
Millorar l’accés a la platja de Can Bou.
Ampliar la xarxa de recorreguts de vianant i bicis.
Ampliar la vorera del vial de ribera transformant-la en un passeig-mirador
Facilitar l’accés al por amb una rotonda
Disposar de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

•

Respecte el paisatge
Consolidar la platja de Can Bou.
Els enjardinaments, les revegetacions i les plantacions es realitzaran preferentment amb
espècies autòctones de la mediterrània occidental i preferiblement de l’entorn pròxim i del
Garraf.
Mesures integradores en l’impacte dels volums de les edificacions.

•

Respecte les mesures d’eficiència
Canviar l’enllumenat a LED
Individualitzar el consums de les torretes, per tal que els usuaris siguin conscients del seu
consum i paguin per ell.
Mesures d’estalvi d’aigua com un centre d’osmotització d’aigua i reaprofitament d’aigua de
pluja
Instal·lar plaques fotovoltaiques en les cobertes d’edificis
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•

Respecte els residus i prevenció de la contaminació
Mantenir i millorar els sistemes de gestió de residus
Nous dipòsit de carburant de doble capa

En general, les empreses contractistes d’obres que realitzin treballs en la zona de servei del port hauran
de complir, durant tot el període d’execució de l’obra els següents requisits:
•
•
•
•
•

L’obra i els seus límits físics estarà senyalitzada i s’hauran de col·locar els rètols de l’obra, d’acord amb
la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.
Els materials de construcció s’apilaran de forma que es redueixi l’emissió de pols, a cobert si és
necessari, en les zones autoritzades per la Direcció de l’obra.
Es netejaran els vials públics embrutats pels vehicles d’obra.
Es prohibeix abocar a albellons o embornals qualsevol tipus de residu o material de construcció.
Es gestionaran els residus generats en l’obra a través de gestors autoritzats. Per això es disposarà de
contenidors adequats i identificats per a cada tipus de residu.

En el informe ambiental s’identifiquen i delimiten les àrees de major interès ambiental existents. D’altra banda,
també es descriuen i valoren els principals riscos i àrees de risc actuals per la seguretat i el benestar de les persones.
En general, els riscos d’impactes s ó n compatibles o moderats en relació als principals vectors ambientals i de
qualitat de vida que caracteritzen aquest entorn. Els criteris de sostenibilitat tinguts en compte minimitzen
substancialment aquests riscos d’impacte. Entre els principals paràmetres que s’han tingut en compte són els
relacionats amb la qualitat de les aigües del mar, amb la qualitat paisatgística, i amb el medi socioeconòmic. Es
comenten, breument, els principals efectes que es preveu que tindrà el desenvolupament de l’avantprojecte
sobre el medi ambient:
Els valors d’emissió de contaminants a l’atmosfera obtinguts en la situació futura suposen un baix increment
respecte els valors actuals. El risc d’impacte s’ha valorat globalment com a moderat. Per reduir el impacte
s’han proposat les següents mesures: la potenciació dels itineraris per a vianants i bici, la millora dels accessos
i punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Per tal de prevenir contaminació de les aigües s’ha previst nous dipòsit de carburant de doble capa.
El desenvolupament de les obres no implicarà un increment localitzat dels nivells de soroll respecte la
situació actual en relació a les activitats que s’hi desenvolupen. Durant la fase d’execució s’assoliran
els nivells sonors propis de les obres de construcció en ambients urbans i es prendran mesures de control
i maquinària homologada.
Les comunitats de fanerògames marines més properes a l’àmbit d’estudi no s’han vist afectades per
l’activitat actual del port ni pels dragatges de manteniment que s’han anat realitzant periòdicament. Es
preveu que la modificació del contradic ajudarà a reduir l’acumulació de sorra a la bocana i els
dragats periòdics seran menors. Tanmateix cal considerar que els efectes dels sediments dissolts
generalment són de curta durada, és a dir, es mantenen, a tot estirar, un període de fins a una setmana
després d’haver realitzat l’operació marina i en una àrea màxima d’un quilòmetre al voltant de l’activitat.
D’altra banda cal esmentar que l’efecte de la resuspensió de sediments pot tenir efectes mínims si el
medi inicial ja té de forma natural càrregues altes de material dissolt, com és el cas de l’entorn de ponent
del port del Garraf. D’aquesta manera el risc d’afecció a la biocenosi marina i a l’espai natural protegit
pròxim al port és considera moderat.
En relació als residus de l’obra i dels diferents enderrocs no es preveu un gran volum. Caldrà una gestió
adequada i s’hauran de complir els controls de qualitat definits per la normativa vigent.
Hi ha una zona potencialment inundable situada per damunt de la C-31 i la línia de ferrocarril. La situació
del port aigües avall i la seva situació marítima fa que aquest risc es consideri mínim. No es preveu que
el desenvolupament de les obres pugui causar afeccions significatives a la hidrologia superficial durant
la fase d’explotació. Tot i així caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua en aquest sentit i
incorporar les seves prescripcions si s’escau d’acord l’article 8.5 del Decret 3/2003.
El desenvolupament implicarà canvis en la configuració actual del paisatge, que no es preveu que
siguin perceptibles des de diferents punts de la costa del Garraf. El projecte pren unes mesures adequades
en relació a mitigar els improbables efectes dels nous volums sobre el paisatge.
En relació al torrent de la Falconera, els projecte constructiu hauran d’incloure un estudi específic que
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asseguri que es manté la seva continuïtat i la seva capacitat de desguàs, tant durant la fase d’obra com en la
fase d’explotació.
Per determinar amb detall els efectes sobre la platja de Can Bou es farà un estudi de dinàmica litoral que
permeti analitzar la consolidació i ampliació prevista
La proposta de mobilitat millora la mobilitat rodada interna, i no altera significativament el trànsit actual
del port i del municipi. Es potencia en gran mesura la connectivitat amb la ciutat i el foment de mobilitat
sostenible amb punt de càrrega per a vehicles elèctrics, circuit per a bici i itineraris a peu.
El sector de reparacions i manteniment d’embarcacions a més de la nàutica esportiva tindrà un fort
impacte indirecte sobre l’economia local Cal destacar l’impacte positiu sobre les activitats econòmiques del
port i del municipi.

−

Les afeccions que es poden causar sobre les infraestructures i serveis existents és la derivada de les
accions que es desenvoluparan durant la fase d’obres (per exemple tallar la circulació del trànsit
temporalment, per necessitats d’obra). Aquest impacte es considera temporal, de baixa intensitat, i
totalment reversible.

−

S’estima que l’increment del consum energètic i d’aigua és moderat en relació a la situació actual del
port però no significatiu en relació al municipi. El prenen mesures correctores a l’efecte.

S’estima que les actuacions són viables econòmicament i sostenibles.

Finalment, tot i que els efectes sobre el medi ambient de les actuacions es valoren globalment com a compatibles,
es considera imprescindible l’aplicació de les mesures correctores i recomanacions del punt 4 per tal de minimitzar
alguns dels impactes detectats o previstos a causa de la implementació de l’avantprojecte i el seu seguiment
mitjançant un programa de qualitat i mediambient a la fase d’obres i un sistema de gestió que permeti una millora
contínua i el compliment de la normativa vigent.

6 SERVEIS AFECTATS
Els treballs a executar són bàsicament portuaris. Pot afectar durant la fase d’eixamplament del passeig la
circulació al vial amb talls puntuals o circulació alterna per un carril únic.

7 TERMINI D’EXECUCIÓ
L’obra es contractaran per partides i el termini global previst per a la realització de tots els treballs és dos
anys que es poden dividir en diferents fases.
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8 PRESSUPOST DE LES OBRES
Aquesta valoració és una primera estimació. El pressupost detallat requereix del desenvolupament del
corresponent projecte amb amidaments de detall i definició d’acabats i material però a títol orientatiu
per tenir un ordre de magnitud s’estima el següent:
Concepte

Nou contradic

Titular

2.508.711,82 €

Dic de llevant Reforç espatller

168.060,00 €

Edificacions

671.250,00 €

Marina seca i serveis

378.000,00 €

Escola de vela

293.250,00 €

Eficiència

672.275,00 €

Torretes de serveis portuaris i fingers

252.110,00 €

Enllumenat LED

84.034,00 €

Energies renovables

168.067,00 €

Punts de recàrrega

84.030,00 €

Dipòsits benzinera

84.034,00 €

Mobilitat

547.238,53 €

Nou passeig mirador

336.380,00 €

Camí accés platja

58.826,25 €

Sistema de barreres i CTTV

84.804,28 €

Senyalització itinerari vianants, bici i UPT

16.808,00 €

Rampa

25.210,00 €

Abalisament AIS I estació meteo

25.210,00 €

TOTAL PEM

4.166.984,73 €

Despeses Generals (13%)

541.708,01 €

Benefici Industrial (9%)

250.019,08 €

TOTAL PEC

4.958.711,82 €
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9 CONCLUSIÓ
Tenint en compte el que s’ha exposat, es dona per acabat el present projecte per a la seva aprovació, si
s’escau.

Vilanova i la Geltrú, gener 2019
La responsable territorial
de la Zona Portuària Centre

Margarita Díez Rilova
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ANNEX 1: ESTUDI D’AGITACIÓ

Avantprojecte Garraf

E C O S O S T

TAULES D’OPERATIVITAT

Llistat de figures
Figura 1. Zones Alternativa 1 ........................................................................................... 2
Figura 2. Zones Alternativa 2 ........................................................................................... 2

1

Avantprojecte Garraf

E C O S O S T

Figura 1. Zones Alternativa 1

Figura 2. Zones Alternativa 2
2

Avantprojecte Garraf

E C O S O S T

B1 – Alternativa 1
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
2.94%
12.67%
24.68%
42.31%
53.27%
62.18%
72.44%
79.31%
82.91%
86.83%
90.13%
91.75%
93.83%
95.09%
96.24%
97.05%
97.58%
98.03%
98.43%
98.77%

Probabilidad de
superación
97.06%
87.33%
75.32%
57.69%
46.73%
37.82%
27.56%
20.69%
17.09%
13.17%
9.87%
8.25%
6.17%
4.91%
3.76%
2.95%
2.42%
1.97%
1.57%
1.23%

Días de
superación
354.3
318.8
274.9
210.6
170.6
138.1
100.6
75.5
62.4
48.1
36.0
30.1
22.5
17.9
13.7
10.8
8.8
7.2
5.7
4.5

Horas de
superación
8502.6
7650.0
6598.2
5053.3
4093.2
3313.2
2413.9
1812.8
1496.8
1153.7
864.4
723.0
540.7
429.8
329.4
258.5
212.3
172.7
137.6
107.6

Días de
superación
354.6
319.9
276.9
213.9
173.4
139.7
102.0
80.7
64.0
48.7
36.5
31.9
23.3
18.2
14.2
11.7
9.2
7.4
5.9
4.8

Horas de
superación
8510.2
7677.2
6644.7
5133.5
4161.4
3353.0
2447.1
1936.9
1536.3
1169.3
876.6
765.2
559.8
437.1
340.6
280.2
221.4
177.1
141.2
114.9

B1 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
2.85%
12.36%
24.15%
41.40%
52.49%
61.72%
72.06%
77.89%
82.46%
86.65%
89.99%
91.27%
93.61%
95.01%
96.11%
96.80%
97.47%
97.98%
98.39%
98.69%

Probabilidad de
superación
97.15%
87.64%
75.85%
58.60%
47.51%
38.28%
27.94%
22.11%
17.54%
13.35%
10.01%
8.73%
6.39%
4.99%
3.89%
3.20%
2.53%
2.02%
1.61%
1.31%
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B2 – Alternativa 1
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
19.90%
49.81%
65.48%
80.34%
87.36%
91.09%
95.02%
96.68%
97.93%
98.68%
99.16%
99.40%
99.66%
99.78%
99.85%
99.91%
99.95%
99.97%
99.98%
99.99%

Probabilidad de
superación
80.10%
50.19%
34.52%
19.66%
12.64%
8.91%
4.98%
3.32%
2.07%
1.32%
0.84%
0.60%
0.34%
0.22%
0.15%
0.09%
0.05%
0.03%
0.02%
0.01%

Días de
superación
292.4
183.2
126.0
71.8
46.1
32.5
18.2
12.1
7.5
4.8
3.1
2.2
1.3
0.8
0.5
0.3
0.2
0.1
0.1
0.0

Horas de
superación
7017.2
4396.6
3024.1
1722.5
1106.9
780.9
436.0
290.9
181.1
115.8
73.9
52.9
30.1
19.7
12.7
7.8
4.8
2.4
1.5
1.0

Días de
superación
289.7
179.6
122.7
70.3
45.4
32.2
18.2
12.1
7.7
5.0
3.3
2.3
1.4
0.9
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0

Horas de
superación
6953.9
4310.1
2944.1
1687.8
1090.8
773.4
436.3
291.5
184.7
119.7
78.8
56.1
33.7
21.9
14.1
8.6
5.4
2.9
1.7
1.1

B2 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
20.62%
50.80%
66.39%
80.73%
87.55%
91.17%
95.02%
96.67%
97.89%
98.63%
99.10%
99.36%
99.61%
99.75%
99.84%
99.90%
99.94%
99.97%
99.98%
99.99%

Probabilidad de
superación
79.38%
49.20%
33.61%
19.27%
12.45%
8.83%
4.98%
3.33%
2.11%
1.37%
0.90%
0.64%
0.39%
0.25%
0.16%
0.10%
0.06%
0.03%
0.02%
0.01%
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B3 – Alternativa 1
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
24.13%
55.23%
70.50%
83.38%
89.84%
92.97%
96.01%
97.48%
98.42%
98.97%
99.37%
99.53%
99.73%
99.83%
99.89%
99.94%
99.96%
99.98%
99.99%
99.99%

Probabilidad de
superación
75.87%
44.77%
29.50%
16.62%
10.16%
7.03%
3.99%
2.52%
1.58%
1.03%
0.63%
0.47%
0.27%
0.17%
0.11%
0.06%
0.04%
0.02%
0.01%
0.01%

Días de
superación
276.9
163.4
107.7
60.7
37.1
25.7
14.6
9.2
5.8
3.7
2.3
1.7
1.0
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0

Horas de
superación
6646.1
3921.7
2584.1
1455.8
889.6
615.8
349.6
221.1
138.7
89.8
55.4
41.1
24.0
15.3
9.4
5.4
3.4
1.7
1.1
0.7

Días de
superación
280.4
170.2
116.5
66.7
43.2
30.9
17.5
11.7
7.2
4.8
3.2
2.3
1.4
0.9
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0

Horas de
superación
6728.9
4084.0
2796.5
1601.9
1035.7
741.3
421.2
280.0
173.2
116.4
77.6
55.2
33.9
22.3
13.5
8.6
5.2
3.0
1.7
1.1

B3 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
23.19%
53.38%
68.08%
81.71%
88.18%
91.54%
95.19%
96.80%
98.02%
98.67%
99.11%
99.37%
99.61%
99.75%
99.85%
99.90%
99.94%
99.97%
99.98%
99.99%

Probabilidad de
superación
76.81%
46.62%
31.92%
18.29%
11.82%
8.46%
4.81%
3.20%
1.98%
1.33%
0.89%
0.63%
0.39%
0.25%
0.15%
0.10%
0.06%
0.03%
0.02%
0.01%
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D1 – Alternativa 1
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
55.61%
83.73%
92.02%
97.27%
98.71%
99.26%
99.66%
99.84%
99.93%
99.98%
99.99%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
44.39%
16.27%
7.98%
2.73%
1.29%
0.74%
0.34%
0.16%
0.07%
0.02%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Días de
superación
162.0
59.4
29.1
9.9
4.7
2.7
1.2
0.6
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
3888.4
1425.1
698.7
238.7
113.1
64.7
29.7
14.4
5.7
2.1
0.9
0.7
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Días de
superación
225.8
107.5
59.9
26.0
13.0
7.3
3.3
1.8
0.9
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
5420.2
2580.1
1437.0
625.2
312.8
174.9
79.0
43.6
22.0
10.6
4.7
1.8
1.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D1 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
38.13%
70.55%
83.60%
92.86%
96.43%
98.00%
99.10%
99.50%
99.75%
99.88%
99.95%
99.98%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
61.87%
29.45%
16.40%
7.14%
3.57%
2.00%
0.90%
0.50%
0.25%
0.12%
0.05%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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D2 – Alternativa 1
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
62.46%
88.17%
95.26%
98.57%
99.39%
99.69%
99.89%
99.94%
99.96%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
37.54%
11.83%
4.74%
1.43%
0.61%
0.31%
0.11%
0.06%
0.04%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Días de
superación
137.0
43.2
17.3
5.2
2.2
1.1
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
3288.3
1035.9
415.6
125.7
53.8
27.3
9.9
5.4
3.2
1.1
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Días de
superación
166.4
66.7
34.5
13.4
6.8
4.3
2.3
1.3
0.7
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
3993.3
1600.5
828.4
321.4
163.3
102.3
54.3
30.7
16.6
9.4
5.4
3.7
1.9
1.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D2 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
54.41%
81.73%
90.54%
96.33%
98.14%
98.83%
99.38%
99.65%
99.81%
99.89%
99.94%
99.96%
99.98%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
45.59%
18.27%
9.46%
3.67%
1.86%
1.17%
0.62%
0.35%
0.19%
0.11%
0.06%
0.04%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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D3 – Alternativa 1
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
53.40%
83.74%
92.27%
97.58%
98.99%
99.48%
99.82%
99.94%
99.98%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
46.60%
16.26%
7.73%
2.42%
1.01%
0.52%
0.18%
0.06%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Días de
superación
170.1
59.4
28.2
8.8
3.7
1.9
0.7
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
4081.8
1424.5
677.6
212.3
88.8
45.3
16.2
5.1
1.8
0.6
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Días de
superación
240.6
124.8
75.9
36.4
19.4
11.6
6.1
3.4
2.0
1.2
0.7
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
5775.0
2994.9
1821.4
874.3
465.9
279.1
145.4
82.2
48.3
29.8
17.3
10.4
4.5
2.4
1.2
0.7
0.6
0.2
0.0
0.0

D3 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
34.07%
65.81%
79.21%
90.02%
94.68%
96.81%
98.34%
99.06%
99.45%
99.66%
99.80%
99.88%
99.95%
99.97%
99.99%
99.99%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
65.93%
34.19%
20.79%
9.98%
5.32%
3.19%
1.66%
0.94%
0.55%
0.34%
0.20%
0.12%
0.05%
0.03%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
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TR – Alternativa 1
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
64.53%
90.78%
96.73%
99.39%
99.84%
99.93%
99.97%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
35.47%
9.22%
3.27%
0.61%
0.16%
0.07%
0.03%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Días de
superación
129.5
33.7
11.9
2.2
0.6
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
3107.5
807.6
286.1
53.6
13.8
6.1
2.6
0.7
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Días de
superación
318.6
219.1
149.2
88.9
59.7
42.1
27.7
18.6
12.0
7.5
4.7
3.2
1.8
1.1
0.6
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0

Horas de
superación
7646.1
5258.8
3580.7
2133.2
1432.4
1009.5
664.4
447.1
288.3
180.9
112.0
75.8
43.1
25.4
15.5
8.7
3.7
2.2
1.1
0.3

TR – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
12.72%
39.97%
59.12%
75.65%
83.65%
88.48%
92.42%
94.90%
96.71%
97.93%
98.72%
99.13%
99.51%
99.71%
99.82%
99.90%
99.96%
99.97%
99.99%
100.00%

Probabilidad de
superación
87.28%
60.03%
40.88%
24.35%
16.35%
11.52%
7.58%
5.10%
3.29%
2.07%
1.28%
0.87%
0.49%
0.29%
0.18%
0.10%
0.04%
0.03%
0.01%
0.00%
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B1 – Alternativa 3
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
3.58%
14.68%
27.45%
45.53%
57.51%
64.86%
74.48%
81.10%
85.32%
88.28%
90.96%
93.11%
94.82%
95.77%
96.69%
97.46%
98.01%
98.42%
98.75%
99.03%

Probabilidad de
superación
96.42%
85.32%
72.55%
54.47%
42.49%
35.14%
25.52%
18.90%
14.68%
11.72%
9.04%
6.89%
5.18%
4.23%
3.31%
2.54%
1.99%
1.58%
1.25%
0.97%

Días de
superación
351.9
311.4
264.8
198.8
155.1
128.3
93.2
69.0
53.6
42.8
33.0
25.1
18.9
15.5
12.1
9.3
7.3
5.8
4.6
3.5

Horas de
superación
8446.6
7473.8
6355.7
4772.0
3722.2
3078.7
2235.6
1655.7
1286.3
1027.1
792.3
603.1
453.7
370.8
290.3
222.8
174.4
138.6
109.7
85.0

Días de
superación
354.6
319.9
276.9
213.9
173.4
139.7
102.0
80.7
64.0
48.7
36.5
31.9
23.3
18.2
14.2
11.7
9.2
7.4
5.9
4.8

Horas de
superación
8510.2
7677.2
6644.7
5133.5
4161.4
3353.0
2447.1
1936.9
1536.3
1169.3
876.6
765.2
559.8
437.1
340.6
280.2
221.4
177.1
141.2
114.9

B1 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
2.85%
12.36%
24.15%
41.40%
52.49%
61.72%
72.06%
77.89%
82.46%
86.65%
89.99%
91.27%
93.61%
95.01%
96.11%
96.80%
97.47%
97.98%
98.39%
98.69%

Probabilidad de
superación
97.15%
87.64%
75.85%
58.60%
47.51%
38.28%
27.94%
22.11%
17.54%
13.35%
10.01%
8.73%
6.39%
4.99%
3.89%
3.20%
2.53%
2.02%
1.61%
1.31%
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B2 – Alternativa 3
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
21.58%
52.60%
68.58%
82.02%
89.09%
92.41%
95.59%
97.22%
98.24%
98.86%
99.26%
99.47%
99.69%
99.80%
99.87%
99.93%
99.95%
99.98%
99.99%
99.99%

Probabilidad de
superación
78.42%
47.40%
31.42%
17.98%
10.91%
7.59%
4.41%
2.78%
1.76%
1.14%
0.74%
0.53%
0.31%
0.20%
0.13%
0.07%
0.05%
0.02%
0.01%
0.01%

Días de
superación
286.3
173.0
114.7
65.6
39.8
27.7
16.1
10.1
6.4
4.2
2.7
1.9
1.1
0.7
0.5
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0

Horas de
superación
6870.0
4152.3
2752.3
1575.2
956.1
664.8
386.1
243.3
154.1
99.9
64.8
46.6
26.8
17.9
11.4
6.3
4.0
1.9
1.1
1.0

Días de
superación
289.7
179.6
122.7
70.3
45.4
32.2
18.2
12.1
7.7
5.0
3.3
2.3
1.4
0.9
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0

Horas de
superación
6953.9
4310.1
2944.1
1687.8
1090.8
773.4
436.3
291.5
184.7
119.7
78.8
56.1
33.7
21.9
14.1
8.6
5.4
2.9
1.7
1.1

B2 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
20.62%
50.80%
66.39%
80.73%
87.55%
91.17%
95.02%
96.67%
97.89%
98.63%
99.10%
99.36%
99.61%
99.75%
99.84%
99.90%
99.94%
99.97%
99.98%
99.99%

Probabilidad de
superación
79.38%
49.20%
33.61%
19.27%
12.45%
8.83%
4.98%
3.33%
2.11%
1.37%
0.90%
0.64%
0.39%
0.25%
0.16%
0.10%
0.06%
0.03%
0.02%
0.01%
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B3 – Alternativa 3
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
27.15%
57.53%
71.50%
83.86%
89.93%
93.03%
96.10%
97.52%
98.40%
98.95%
99.32%
99.52%
99.71%
99.82%
99.89%
99.94%
99.96%
99.98%
99.99%
99.99%

Probabilidad de
superación
72.85%
42.47%
28.50%
16.14%
10.07%
6.97%
3.90%
2.48%
1.60%
1.05%
0.68%
0.48%
0.29%
0.18%
0.11%
0.06%
0.04%
0.02%
0.01%
0.01%

Días de
superación
265.9
155.0
104.0
58.9
36.8
25.4
14.2
9.1
5.8
3.8
2.5
1.8
1.0
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0

Horas de
superación
6381.5
3720.3
2496.9
1413.8
882.1
610.8
341.9
217.3
139.8
91.9
59.2
42.3
25.1
15.4
9.7
5.3
3.3
1.8
1.2
0.8

Días de
superación
280.4
170.2
116.5
66.7
43.2
30.9
17.5
11.7
7.2
4.8
3.2
2.3
1.4
0.9
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0

Horas de
superación
6728.9
4084.0
2796.5
1601.9
1035.7
741.3
421.2
280.0
173.2
116.4
77.6
55.2
33.9
22.3
13.5
8.6
5.2
3.0
1.7
1.1

B3 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
23.19%
53.38%
68.08%
81.71%
88.18%
91.54%
95.19%
96.80%
98.02%
98.67%
99.11%
99.37%
99.61%
99.75%
99.85%
99.90%
99.94%
99.97%
99.98%
99.99%

Probabilidad de
superación
76.81%
46.62%
31.92%
18.29%
11.82%
8.46%
4.81%
3.20%
1.98%
1.33%
0.89%
0.63%
0.39%
0.25%
0.15%
0.10%
0.06%
0.03%
0.02%
0.01%
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D1 – Alternativa 3
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
60.61%
87.84%
95.15%
98.81%
99.61%
99.83%
99.94%
99.96%
99.98%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
39.39%
12.16%
4.85%
1.19%
0.39%
0.17%
0.06%
0.04%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Días de
superación
143.8
44.4
17.7
4.3
1.4
0.6
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
3450.4
1065.1
424.6
104.2
33.7
15.3
5.3
3.5
2.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Días de
superación
225.8
107.5
59.9
26.0
13.0
7.3
3.3
1.8
0.9
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
5420.2
2580.1
1437.0
625.2
312.8
174.9
79.0
43.6
22.0
10.6
4.7
1.8
1.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D1 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
38.13%
70.55%
83.60%
92.86%
96.43%
98.00%
99.10%
99.50%
99.75%
99.88%
99.95%
99.98%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
61.87%
29.45%
16.40%
7.14%
3.57%
2.00%
0.90%
0.50%
0.25%
0.12%
0.05%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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D2 – Alternativa 3
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
37.21%
70.17%
84.19%
93.44%
96.82%
98.22%
99.23%
99.60%
99.78%
99.90%
99.95%
99.98%
99.99%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
62.79%
29.83%
15.81%
6.56%
3.18%
1.78%
0.77%
0.40%
0.22%
0.10%
0.05%
0.02%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Días de
superación
229.2
108.9
57.7
23.9
11.6
6.5
2.8
1.5
0.8
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
5500.8
2613.0
1384.8
574.5
278.8
155.7
67.1
35.5
18.9
9.0
4.1
2.1
1.0
0.5
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Días de
superación
166.4
66.7
34.5
13.4
6.8
4.3
2.3
1.3
0.7
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
3993.3
1600.5
828.4
321.4
163.3
102.3
54.3
30.7
16.6
9.4
5.4
3.7
1.9
1.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

D2 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
54.41%
81.73%
90.54%
96.33%
98.14%
98.83%
99.38%
99.65%
99.81%
99.89%
99.94%
99.96%
99.98%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
45.59%
18.27%
9.46%
3.67%
1.86%
1.17%
0.62%
0.35%
0.19%
0.11%
0.06%
0.04%
0.02%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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D3 – Alternativa 3
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
33.70%
67.76%
81.21%
91.92%
95.90%
97.62%
98.95%
99.43%
99.72%
99.86%
99.94%
99.97%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
66.30%
32.24%
18.79%
8.08%
4.10%
2.38%
1.05%
0.57%
0.28%
0.14%
0.06%
0.03%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Días de
superación
242.0
117.7
68.6
29.5
15.0
8.7
3.8
2.1
1.0
0.5
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
5807.4
2824.1
1645.6
707.8
359.0
208.1
92.0
49.7
24.5
11.9
5.0
2.4
1.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Días de
superación
240.6
124.8
75.9
36.4
19.4
11.6
6.1
3.4
2.0
1.2
0.7
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
5775.0
2994.9
1821.4
874.3
465.9
279.1
145.4
82.2
48.3
29.8
17.3
10.4
4.5
2.4
1.2
0.7
0.6
0.2
0.0
0.0

D3 – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
34.07%
65.81%
79.21%
90.02%
94.68%
96.81%
98.34%
99.06%
99.45%
99.66%
99.80%
99.88%
99.95%
99.97%
99.99%
99.99%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
65.93%
34.19%
20.79%
9.98%
5.32%
3.19%
1.66%
0.94%
0.55%
0.34%
0.20%
0.12%
0.05%
0.03%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
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TR – Alternativa 3
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
57.41%
86.04%
94.21%
98.30%
99.31%
99.68%
99.88%
99.94%
99.97%
99.99%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Probabilidad de
superación
42.59%
13.96%
5.79%
1.70%
0.69%
0.32%
0.12%
0.06%
0.03%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Días de
superación
155.5
51.0
21.1
6.2
2.5
1.2
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Horas de
superación
3731.0
1223.0
507.5
149.1
60.0
28.2
10.1
5.4
3.1
1.2
0.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Días de
superación
318.6
219.1
149.2
88.9
59.7
42.1
27.7
18.6
12.0
7.5
4.7
3.2
1.8
1.1
0.6
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0

Horas de
superación
7646.1
5258.8
3580.7
2133.2
1432.4
1009.5
664.4
447.1
288.3
180.9
112.0
75.8
43.1
25.4
15.5
8.7
3.7
2.2
1.1
0.3

TR – Alternativa 2
Nivel de Hs, m
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

Probabilidad de
no superación
12.72%
39.97%
59.12%
75.65%
83.65%
88.48%
92.42%
94.90%
96.71%
97.93%
98.72%
99.13%
99.51%
99.71%
99.82%
99.90%
99.96%
99.97%
99.99%
100.00%

Probabilidad de
superación
87.28%
60.03%
40.88%
24.35%
16.35%
11.52%
7.58%
5.10%
3.29%
2.07%
1.28%
0.87%
0.49%
0.29%
0.18%
0.10%
0.04%
0.03%
0.01%
0.00%
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Figura 1. Alternativa 3. Sector ENE; Hs = 1 m; Tp = 6 s

Figura 2. Alternativa 3. Sector ENE; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s
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Figura 3. Alternativa 3. Sector ENE; Hs = 4 m; Tp = 12 s

Figura 4. Alternativa 3. Sector E; Hs = 1 m; Tp = 6 s
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Figura 5. Alternativa 3. Sector E; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s

Figura 6. Alternativa 3. Sector E; Hs = 4 m; Tp = 12 s
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Figura 7. Alternativa 3. Sector ESE; Hs = 1 m; Tp = 6 s

Figura 8. Alternativa 3. Sector ESE; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s
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Figura 9. Alternativa 3. Sector ESE; Hs = 4 m; Tp = 12 s

Figura 10. Alternativa 3. Sector SE; Hs = 1 m; Tp = 6 s
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Figura 11. Alternativa 3. Sector SE; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s

Figura 12. Alternativa 3. Sector SE; Hs = 4 m; Tp = 12 s
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Figura 13. Alternativa 3. Sector SSE; Hs = 1 m; Tp = 6 s

Figura 14. Alternativa 3. Sector SSE; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s
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Figura 15. Alternativa 3. Sector SSE; Hs = 4 m; Tp = 12 s

Figura 16. Alternativa 3. Sector S; Hs = 1 m; Tp = 6 s
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Figura 17. Alternativa 3. Sector S; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s

Figura 18. Alternativa 3. Sector S; Hs = 4 m; Tp = 12 s
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Figura 19. Alternativa 3. Sector SSW; Hs = 1 m; Tp = 6 s

Figura 20. Alternativa 3. Sector SSW; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s
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Figura 21. Alternativa 3. Sector SSW; Hs = 4 m; Tp = 12 s

Figura 22. Alternativa 3. Sector SW; Hs = 1 m; Tp = 6 s
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Figura 23. Alternativa 3. Sector SW; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s

Figura 24. Alternativa 3. Sector SW; Hs = 4 m; Tp = 12 s
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Figura 1. Alternativa 3. Sector ENE; Hs = 1 m; Tp = 6 s

Figura 2. Alternativa 3. Sector ENE; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s
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Figura 3. Alternativa 3. Sector ENE; Hs = 4 m; Tp = 12 s

Figura 4. Alternativa 3. Sector E; Hs = 1 m; Tp = 6 s
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Figura 5. Alternativa 3. Sector E; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s

Figura 6. Alternativa 3. Sector E; Hs = 4 m; Tp = 12 s
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Figura 7. Alternativa 3. Sector ESE; Hs = 1 m; Tp = 6 s

Figura 8. Alternativa 3. Sector ESE; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s
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Figura 9. Alternativa 3. Sector ESE; Hs = 4 m; Tp = 12 s

Figura 10. Alternativa 3. Sector SE; Hs = 1 m; Tp = 6 s
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Figura 11. Alternativa 3. Sector SE; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s

Figura 12. Alternativa 3. Sector SE; Hs = 4 m; Tp = 12 s
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Figura 13. Alternativa 3. Sector SSE; Hs = 1 m; Tp = 6 s

Figura 14. Alternativa 3. Sector SSE; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s
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Figura 15. Alternativa 3. Sector SSE; Hs = 4 m; Tp = 12 s

Figura 16. Alternativa 3. Sector S; Hs = 1 m; Tp = 6 s
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Figura 17. Alternativa 3. Sector S; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s

Figura 18. Alternativa 3. Sector S; Hs = 4 m; Tp = 12 s
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Figura 19. Alternativa 3. Sector SSW; Hs = 1 m; Tp = 6 s

Figura 20. Alternativa 3. Sector SSW; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s
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Figura 21. Alternativa 3. Sector SSW; Hs = 4 m; Tp = 12 s

Figura 22. Alternativa 3. Sector SW; Hs = 1 m; Tp = 6 s
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Figura 23. Alternativa 3. Sector SW; Hs = 2.5 m; Tp = 9 s

Figura 24. Alternativa 3. Sector SW; Hs = 4 m; Tp = 12 s
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ANNEX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0112000

h

Jefe de cuadrilla

23,69 €

A0121000

h

Oficial 1a

23,85 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

23,85 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,85 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,85 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,85 €

A012S000

h

Submarinista

A0133000

h

Ajudant encofrador

21,17 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,17 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17 €

A0140000

h

Manobre

19,91 €

101,94 €

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C13113C0

h

Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t

118,58 €

C13124C7

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

165,71 €

C1313332

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

50,90 €

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

65,39 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39 €

C13350E0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t

75,85 €

C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

53,18 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,91 €

C150GBU2

h

Grúa autopropulsada de 600 t

128,50 €

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18 €

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

53,72 €

C1709G00

h

Estenedora de granulat

39,42 €

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

61,61 €

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

8,56 €

C4211100

h

Draga de cullera amb pontó i equip amb cullera de
1000 l de capacitat

421,88 €

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B033U110

t

B0372000

m3

B044U050

t

Escollera especial de piedra natural (d<16cm) para
todo uno, incluido transporte al punto de colocación.

6,70 €

B044U150

t

Escollera de 0,50 t a 1,00 t

9,28 €

B044U190

t

Escollera de 5,00 t

12,00 €

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,55 €

B065E92C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

84,63 €

B065L93B

m3

Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

89,43 €

B065LN3B

m3

Formigó HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qc

95,20 €

B0715000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

0,79 €

B0911200

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

4,35 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,22 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,36 €

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,99 €

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,64 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,35 €

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

9,37 €

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

22,49 €

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,30 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75 €

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

0,59 €

1,63 €

Grava de piedra natural

13,06 €

Tot-u artificial

15,83 €

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B6A19T60

m

Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2.65 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per tub
de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i
6 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2.8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat

35,42 €

B7C23300

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0.65
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

3,05 €

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

14,51 €

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

23,91 €

B9H11KC1

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

52,27 €

BBD34400

m

Defensa de pantalà de neoprè de 10x15 cm de secció

48,99 €

BD5HD253

m

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa de fibra de vidre barrada, classe A15 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

73,58 €

BQQ11310

u

Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes, per a amarratge

225,48 €

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

PREU
Rend.: 1,000

0,91 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

Subtotal...

0,22510

0,22510

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,050

x

0,64000 =

0,67200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,68444
1,00%

0,68444
0,00225

COST DIRECTE

0,91179

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,91179

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA
m

G7J5241A

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de
fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica

22,92 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,85000 =

0,180 /R x

Subtotal...

4,29300
4,29300

4,29300

Materials:
B7J50010

dm3

B7JZ1010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

1,200

x

14,51000 =

17,41200

0,048

x

23,91000 =

1,14768

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,55968
1,50%

18,55968
0,06440

COST DIRECTE

22,91708

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,91708

P- 1

EX000001

m2

Construcció Edifici Marina Seca i Serveis

Rend.: 1,000

600,00 €

P- 2

EX000002

m2

Edifici de Vela

Rend.: 1,000

1.150,00 €

P- 3

F0000001

m2

Construcció de nou passeig-mirador. Inclòs estructura
prefabricada de lloses i pilars per tal de ampliar la
vorera de la part de dalt per sobre dels magatzems
existents, urbanització de l'espai amb paviments i
tancaments, i formació d'escala per accés entre la
vorera superior i la plataforma inferior del port.

Rend.: 1,000

556,00 €

P- 4

F0000002

ml

Millora del camí existent d'accés a la Plata de Cala
Bou. Inclòs ampliació del camí, millorar el ferm i
senyalització adequada del mateix.

Rend.: 1,000

522,90 €

P- 5

FB000001

pa

Senyalització de l'Itinerari de vianants, bici i UPT.

Rend.: 1,000

16.808,00 €

P- 6

G241B0D5

m3

Retirada de qualsevol tipus de terreny, estructura de
formigó i escullera de qualevols pes i el transport per a
reutilitzar en obra, amb camió de 24 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de menys de 5 km

Rend.: 0,817

15,00 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,0985 /R x

19,91000 =
Subtotal...

2,40041
2,40041

Maquinària:
C1313332

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
bivalva batiló

0,098 /R x

50,90000 =

6,10551

2,40041

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C1501A00

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió per a transport de 24 t

PREU
53,18000 =

0,098 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,37900
12,48451

5,00%

12,48451
0,12002

COST DIRECTE

15,00494

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 7

m3

G2H22211

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,00494

Rend.: 1,172

7,20 €

Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària,
en zona de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i
abocament amb mànega de terres per a reutilitzar en
obra.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Maquinària:
C4211100

h

Draga de cullera amb pontó i equip amb cullera de
1000 l de capacitat

421,88000 =

0,020 /R x

Subtotal...

7,19932
7,19932

COST DIRECTE

7,19932

7,19932

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

m3

G3251KH2

7,19932

Rend.: 1,291

Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIIa+Qc
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba

111,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,330 /R x

Subtotal...

5,08931
5,08931

5,08931

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

0,110 /R x

155,18000 =
Subtotal...

13,22215
13,22215

13,22215

Materials:
B065L93B

m3

Formigó HA-35/B/20/IIa+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qc

1,035

89,43000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

92,56005

92,56005
2,50%

COST DIRECTE

92,56005
0,12723
110,99874

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

110,99874

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 10

G3251NH2

m3

Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIIb+Qc
de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm i abocat amb bomba

PREU
Rend.: 1,109

120,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,330 /R x

Subtotal...

5,92453
5,92453

5,92453

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

0,110 /R x

Subtotal...

15,39206
15,39206

15,39206

Materials:
B065LN3B

m3

Formigó HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb+Qc

1,035

95,20000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

98,53200

98,53200
2,50%

98,53200
0,14811

COST DIRECTE

119,99670

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 11

kg

G32B4101

119,99670

Rend.: 2,766

Armadura per a murs de contenció AP500 SD en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
Unitats

1,10 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010 /R x

23,85000 =

0,08623

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,012 /R x

21,17000 =

0,09184

Subtotal...

0,17807

0,17807

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,0061

x

1,22000 =

0,00744

1,000

x

0,91179 =

0,91179

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,91923
1,50%

0,91923
0,00267

COST DIRECTE

1,09997

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 12

G32D1115

m2

1,09997

Rend.: 1,616

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el
formigó vist
Unitats

Preu €

21,71 €

Parcial

Import

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,650 /R x

23,85000 =

9,59313

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,650 /R x

21,17000 =

8,51516

Subtotal...

18,10829

18,10829

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D625A0

cu

B0D629A0

cu

B0D81680
B0DZA000
B0DZP600

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

1,991

x

0,35000 =

0,69685
0,03748

0,004

x

0,002

x

22,49000 =

0,04498

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

9,37000 =

1,050

x

1,30000 =

1,36500

l

Desencofrant

0,100

x

2,75000 =

0,27500

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000

x

0,59000 =

0,59000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,14626
2,50%

3,14626
0,45271

COST DIRECTE

21,70726

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 13

t

G3J42610

21,70726

Rend.: 1,000

Enrasament de cimentació d'escullera amb grava de
pedra natural, amb un gruix màxim de 20 cm. Inclòs
subministrament i col·locació amb mitjans terrestres i/o
aquàtics.
Unitats

36,94 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Jefe de cuadrilla

0,0489 /R x

23,69000 =

A0121000

h

Oficial 1a

0,0489 /R x

23,85000 =

1,16627

A012S000

h

Submarinista

0,1468 /R x

101,94000 =

14,96479

A0140000

h

Manobre

0,0489 /R x

19,91000 =

0,97360

Subtotal...

1,15844

18,26310

18,26310

Maquinària:
C13113C0

h

Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t

0,0122 /R x

118,58000 =

1,44668

C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

0,0489 /R x

53,18000 =

2,60050

C150GBU2

h

Grúa autopropulsada de 600 t

0,0122 /R x

128,50000 =

1,56770

Subtotal...

5,61488

5,61488

Materials:
B033U110

t

Grava de piedra natural

1,000

13,06000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

13,06000
13,06000

13,06000

36,93798

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 14

t

G3J42710

36,93798

Rend.: 1,032

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb
blocs de pedra de pes de 300 kg de pes, col·locada
amb grua o pala carregadora en mantell.

12,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Jefe de cuadrilla

0,0012 /R x

23,69000 =

0,02755

A0140000

h

Manobre

0,0058 /R x

19,91000 =

0,11190

Subtotal...

0,13945

0,13945

Maquinària:
C13113C0

h

Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t

0,0058 /R x

118,58000 =

0,66644

C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

0,0231 /R x

53,18000 =

1,19037

C150GBU2

h

Grúa autopropulsada de 600 t

0,0058 /R x

128,50000 =

0,72219

Subtotal...

2,57900

2,57900

Materials:
B044U150

t

Escollera de 0,50 t a 1,00 t

1,000

9,28000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

9,28000
9,28000

1,50%

9,28000
0,00209

COST DIRECTE

12,00054

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 15

t

G3J42A20

12,00054

Rend.: 0,825

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb
blocs de pedra de pes de 5,00 t, col·locada amb grua
en mantell. Inclòs a la concertació de l'escullera.

16,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Jefe de cuadrilla

0,0014 /R x

23,69000 =

0,04020

A0140000

h

Manobre

0,0068 /R x

19,91000 =

0,16411

Subtotal...

0,20431

0,20431

Maquinària:
C13113C0

h

Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t

0,0068 /R x

118,58000 =

0,97739

C1501A00

h

Camió per a transport de 24 t

0,0273 /R x

53,18000 =

1,75977

C150GBU2

h

Grúa autopropulsada de 600 t

0,0068 /R x

128,50000 =

1,05915

Subtotal...

3,79631

3,79631

Materials:
B044U190

t

Escollera de 5,00 t

1,000

12,00000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,00000
12,00000

12,00000

16,00062

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 16

CODI

UA

t

G3J42G10

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,00062

Rend.: 1,573

8,25 €

Subministrament i col·locació d'escullera marítima
sense classificar de pedrera de diàmetre <16 cm, per a
nucli de dics, suministrada i col·locada en obra per
mitjans terrestres, incluos reperfilat de talussos. ,
col·locats amb pala carregadora.
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0112000

h

Jefe de cuadrilla

0,0015 /R x

23,69000 =

0,02259

A0121000

h

Oficial 1a

0,0038 /R x

23,85000 =

0,05762

A0140000

h

Manobre

0,0076 /R x

19,91000 =

0,09620

Subtotal...

0,17641

0,17641

Maquinària:
C13113C0

h

Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t

0,0076 /R x

118,58000 =

0,57292

C13124C7

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

0,0076 /R x

165,71000 =

0,80063

Subtotal...

1,37355

1,37355

Materials:
B044U050

t

Escollera especial de piedra natural (d<16cm) para
todo uno, incluido transporte al punto de colocación.

1,000

6,70000 =

x

Subtotal...

6,70000
6,70000

COST DIRECTE

6,70000

8,24996

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 17

m

G6A19T62

8,24996

Rend.: 0,300

Tancament amb reixat d'acer galvanitzat en calent de
2,2 m d'alçària , col·locat ancorat a l'obra amb pletines.

110,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

24,65000 =

32,86667

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

21,17000 =

28,22667

Subtotal...

61,09334

61,09334

Maquinària:
C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

0,400 /R x

8,56000 =
Subtotal...

11,41333
11,41333

Materials:
B0715000

kg

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

1,410

x

0,79000 =

1,11390

11,41333

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B6A19T60

UA
m

DESCRIPCIÓ
Reixat d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
2.65 x 2 m amb malla emmarcada , marc format per tub
de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i
6 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció rectangular de 30x50 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2.8 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat

PREU
1,000

35,42000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

35,42000

36,53390
1,57%

36,53390
0,95917

COST DIRECTE

109,99974

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 19

m3

G921202L

COST EXECUCIÓ MATERIAL

109,99974

Rend.: 0,677

25,14 €

Subbase de tot-u artificial, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 100% del
PM
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,040 /R x

Subtotal...

1,17637
1,17637

1,17637

Maquinària:
C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,017 /R x

65,39000 =

1,64199

C13350E0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t

0,033 /R x

75,85000 =

3,69727

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,005 /R x

42,91000 =

0,31691

Subtotal...

5,65617

5,65617

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,150

x

15,83000 =

18,20450

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,28600
1,50%

18,28600
0,01765

COST DIRECTE

25,13619

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 20

m3

G931202L

25,13619

Rend.: 0,594

Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 100% del PM
Unitats

26,14 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,044 /R x

19,91000 =
Subtotal...

1,47481
1,47481

Maquinària:
C13350E0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t

0,033 /R x

75,85000 =

4,21389

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,005 /R x

42,91000 =

0,36120

C1709G00

h

Estenedora de granulat

0,015 /R x

39,42000 =

0,99545

1,47481

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

5,57054

5,57054

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,200

x

15,83000 =

18,99600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,07750
1,50%

19,07750
0,02212

COST DIRECTE

26,14497

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 21

t

G9H11KC1

26,14497

Rend.: 0,242

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
amb fibres per a caba de base amb 7 cm i 5 cm. en
capa de rodadura, amb betum millorat amb cautxú, de
granulat granític, estesa i compactada. Inclòs regs
d'imprimació i adherencia.

67,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,016 /R x

23,85000 =

1,57686

A0140000

h

Manobre

0,072 /R x

19,91000 =

5,92364

Subtotal...

7,50050

7,50050

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,010 /R x

67,39000 =

2,78471

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,008 /R x

53,72000 =

1,77587

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x

61,61000 =

2,54587

Subtotal...

7,10645

7,10645

Materials:
B9H11KC1

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base
BC 35/50 G, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
granític

1,000

52,27000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

52,27000

52,27000
1,60%

COST DIRECTE

52,27000
0,12001
66,99696

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 22

GBC1VC12

u

Abalisament indicatiu diürn/nocturn de punta del
contradic. Inclou formació de senyal diürna
i
senyalització nocturna compacta solar de leds, segons
normativa de sistema abalisament marítim IALA-A
ISM de ports de l'estat

Rend.: 1,000

66,99696

5.000,00 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 23

GBD34401

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 0,222

Defensa de pantalà de neoprè de 10x15 cm de secció
col·locada amb fixacions mecàniques

100,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

23,85000 =

26,85811

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

19,91000 =

22,42117

Subtotal...

49,27928

49,27928

Materials:
B0A62F90

u

BBD34400

m

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Defensa de pantalà de neoprè de 10x15 cm de secció

1,000
1,000

x

0,99000 =

0,99000

x

48,99000 =

48,99000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

49,98000
1,50%

49,98000
0,73919

COST DIRECTE

99,99847

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 24

m

GD5HD253

99,99847

Rend.: 1,012

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa de fibra de vidre barrada classe A15, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100
mm de gruix i parets de 100 mm de gruix
Unitats

100,00 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,320 /R x

23,85000 =

7,54150

A0140000

h

Manobre

0,480 /R x

19,91000 =

9,44348

Subtotal...

16,98498

16,98498

Materials:
B064300C

m3

BD5HD253

m

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
Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm,
amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb
reixa de fibra de vidre barrada, classe A15 segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca

0,0924

x

59,55000 =

5,50242

1,050

x

73,58000 =

77,25900

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

82,76142
1,50%

COST DIRECTE

82,76142
0,25477
100,00117

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

100,00117
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 25

GDG56547

m

Xarxa de serveis amb canalització de sis tubs
corbables corrugats de polietilè de 125-160 mm.de
diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 50x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i
obturadors, 2 tubs de polietilè per a xarxa d'aigua
potable i contra incendis PN 16, amb recobriment de
sorra, part proporcional d'accessoris, vàlvules, boques
d'incendis, pericons amb marc i tapa.

Rend.: 1,000

110,00 €

P- 26

GH00001

pa

Canvi de sistema d'enllumenat a sistema de baix
consum amb llumeneres de led.

Rend.: 1,000

84.034,00 €

P- 27

GJ000001

pa

Subministrament i muntatge de torretes de serveis
telegestionades per a servei d'aigua i llum.
Subministtament de finguers per a facilitar la maniobra i
permetre reduir els canals entre pantalans a 3,5
eslores

Rend.: 1,000

252.110,00 €

P- 28

GJ00002

u

Mesures de millora energètica:
Implantació de panels solars per escalfament d'aigua i
fotovoltaics.
Centre d'osmotització d'aigua i reaprofitament d'aigua
de pluja

Rend.: 1,000

168.067,00 €

P- 29

GJ00003

u

Subministrament i muntatge de punt de recàrrega tele
gestionat per a vehicle. Inclòs instal·lació de punt amb
senyalització vertical i horitzontal del punt i la part
proporcional de canalitzacions, cablejat elèctric,
quadres de protecció, posada en servei per punt de
connexió. Les característiques mínimes del punt
serien:
Recàrrega simultània: dos vehicles
Nombre total de connectors: 4
Tipus de connectors: 2 x tipus II
Alimentació elèctrica: 400 V ac, 50 Hz, 2x32 A, 2x22
kW
Quadre elèctric amb proteccions i comptador
Tele gestionats mòdem 3G o cablejat a connexió
Ethernet, Identificació
Targes RFID
Software App amb protocol OCPP mínim 1.5

Rend.: 1,000

16.806,00 €

P- 30

GK00001

u

Subministrament i muntatge de dipòsits de
combustible. Inclòs l'obra civil segons normativa vigent
per a la seva col·locació soterrada o enlairada.

Rend.: 1,000

84.034,00 €

P- 31

GP000001

pa

Sistemes de Seguretat. Nou sistema d'accés amb
barreres de seguretat tele gestionades. Nou sistema
CTTV digital amb fibra òptica.

Rend.: 1,000

84.804,28 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 32

GP000002

pa

Subministrament i muntatge de sistema de navegació
de la posició, el rumb i la velocitat d'una embarcació
AIS (AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM), i
estació meteorològica.

Rend.: 1,000

25.210,00 €

P- 33

GQQ11302

u

Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes roscat a perns
d'ancoratge

Rend.: 0,579

260,00 €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,450 /R x

23,85000 =

18,53627

A0140000

h

Manobre

0,450 /R x

19,91000 =

15,47409

Subtotal...

34,01036

34,01036

Materials:
BQQ11310

u

Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes, per a amarratge

1,000

225,48000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

225,48000
225,48000

1,50%

COST DIRECTE

225,48000
0,51016
260,00052

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

260,00052

P- 34

GX000001

u

Subministrament i muntatge de rampes per a
embarcacions

Rend.: 1,000

5.042,00 €

P- 35

KLV1U120

ml

Plataforma de rampes accés embarcacions

Rend.: 1,000

1.000,00 €

P- 36

PPA900IMP

PA

Direcció d'obra i Seguiment

Rend.: 1,000

1,00 €
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PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

X07B001

pa

Treballs a justificar per la realitzar del pla de control de
qualitat de l'obra; equivalent al 0,5% del pressupost
d'execució material.

1,00 €

X07C001

pa

Pressupost estudi de Seguretat i Salut; equivalent al
0,5% del pressupost d'execució material.

1,00 €

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 8

G3151CG3

m3

Base per a grua. Inclòs excavació cimentació, formigó
per a rases i pous, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot, p.p. d'encofrat, armadura de fonament i
armat de la plantilla de la grua.

PREU
Rend.: 1,000

300,36 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

1,350 /R x

Subtotal...

26,87850
26,87850

26,87850

Materials:
B065E92C

m3

Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

1,020

84,63000 =

x

Subtotal...

86,32260

86,32260

86,32260

Partides d'obra:
G32B4101

kg

G32D1115

m2

Armadura per a murs de contenció AP500 SD en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a
murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el
formigó vist

150,000

x

1,09997 =

164,99550

1,000

x

21,70726 =

21,70726

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

186,70276
1,70%

186,70276
0,45693

COST DIRECTE

300,36079

DESPESES INDIRECTES 0,00%

P- 18

m2

G7J21JL2

COST EXECUCIÓ MATERIAL

300,36079

Rend.: 0,994

15,50 €

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 30
mm de gruix, col·locada amb adhesiu i segellat de junt
de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla
de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,280 /R x

23,85000 =
Subtotal...

6,71831
6,71831

6,71831

Materials:
B0911200

kg

B7C23300

m2

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè
Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 30 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0.65
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

0,525

x

4,35000 =

2,28375

1,080

x

3,05000 =

3,29400

Subtotal...
Partides d'obra:

5,57775

5,57775

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
G7J5241A

UA
m

DESCRIPCIÓ
Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de
fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica

PREU
0,125

22,91708 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,86464

2,86464
5,00%

COST DIRECTE

2,86464
0,33592
15,49662

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,49662

ANNEX 3: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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MEMÒRIA
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.

Identificació de les obres
Obres d’ampliació del port del Garrafa a la zona del contradic de ponent del port.

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 - PROPIETARI
Promotor
Ports de la Generalitat
:
NIF
Q-0840002-J
:
Adreça
c. del doctor Roux 59-61 Barcelona

3.

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor
:
Titulació/ns
:

E.S.S. PORTS DE LA GENERALITAT Zona Portuària Centre

4.

DADES DEL PROJECTE

4.1.

Autor/s del projecte
Redactor
E.S.S. PORTS DE LA GENERALITAT Zona Portuària Centre
:
Titulació/ns
:

4.2.

Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinador de S & S designat pel promotor
:
Titulació/ns
:

4.3.

Tipologia de l'obra
L’obra es una ampliació del sector de ponent del port del Garraf, per a una dotació d’una nova
zona de varada.
Es realitza una nova esplanada amb moll per atracament i una protecció amb escullera

4.4.

Situació
Port del Garraf concessionat al Club Nàutic Garraf
RAÓ SOCIAL.
Club Nàutic Garraf
Societat sense ànim de lucre que gestiona la instal·lació, la titularitat de la qual és de Ports de la
Generalitat, empresa pública de la Generalitat de Catalunya adscrita al Departament de Territori i
Sostenibilitat (CNAE 2009 – 8411. Activitats generals de l’Administració Pública)
NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL (NIF).
Ports de la Generalitat NIF: Q-0840002-J
Club Nàutic Garraf NIF: G-08490963
ADREÇA POSTAL.
Club Nàutic Garraf
Escullera de ponent s/n
08871 Garraf (Sitges)

4.5.

Comunicacions
Carretera
Ferrocarril
Línia Metro
Línia Autobús
Telèfon
Fax
E – mail

:
:
:
:
:
:
:

C-31
R2 Sud
NA
NA
936320013 (Club Nàutic Garraf)
NA

info@clubnauticgarraf.com

4.6.

Subministrament i Serveis
En relació als serveis cal destacar:
Subministrament d’aigua: El port del C. N. Garraf disposa de xarxa de distribució d’aigua potable
abastada per la xarxa municipal que inclou diferents hidrants contra-incendis. Per incrementar la
fiabilitat i poder garantir la resposta en les puntes de consum es disposa d’un dipòsit situat en un
mòdul de marineria, amb una capacitat de 80 m3.
L’edifici social disposa de tres BIE’s, dues a la PB i una a la planta pis
La clau de control general està situada en el mòdul de magatzems de marineria més proper a
l’escala d’accés (costat de llevant).
Subministrament elèctric: Disposa d’una estació transformadora ubicada en un dels mòduls de
marineria, al moll de ribera, prop del local social, a l’extrem dels mòduls de marineria. La distribució
es realitza a partir de dos quadres, un situat al costat de la ET i l’altre a l’escar, junt el dic d’abric.
Gasolinera: Actualment gestionada pel propi C. N. Garraf i ubicada al final del contradic (ponent)
just a la mateixa bocana, disposa de 2 dipòsits de 15.000 litres:
15.000
15.000

gasoil
súper 95

Subministrament de gas: El restaurant situat a la seu social disposa de gas propà, distribuït a
partir d’una bateria amb un grup de bombones industrials (5+5), ubicada a la zona del darrera de la
seu social, límit entre la zona esportiva i el vial d’accés que discorre a una cota més elevada.
Aquesta bateria de bombones es gestionada pel concessionari del restaurant. La clau de control de
la xarxa de gas està situada junt a les bombones.
Recollida de RSU: Existeix un punt net situat junt a l’escar. Consisteix en un espai que gestiona
ECOPORT (Ecologia portuària) de 6,00 m 2 amb una zona tancada, equipat amb contenidors per a
recollir:
- bateries
- pintures
- envasos metàl·lics
- plàstics contaminats
- filtres d’oli
- ànodes de zenc
- draps contaminats
- dissolvents
- llots contaminats procedents de l’escar
A més, repartits pels molls existeixen 8 bateries de 4 contenidors de 100 i 40 litres de capacitat per
recollir: vidre, paper i cartró, matèria orgànica, envasos i rebuig. Al llarg dels pantalans i molls
existeixen papereres

Grues i pòrtics: El Club Nàutic Garraf gestiona directament la zona per a l’avarada de les
embarcacions. A la zona del moll central existeix una cubeta pel pòrtic elevador de 20 t. La grua
situada al seu costat té una potència de 3.2 t.
Enllumenat exterior: Al llarg del port existeix una xarxa d’enllumenat públic que inclou 45 punts de
llum de 33 watts de baix consum. A més es disposa de l’enllumenat d’abalisament a les torretes
disposades al llarg dels pantalans.

Evacuació d’aigües residuals: El port disposa d’una xarxa per l’evacuació de la totalitat d’aigües
residuals generades al port fins a la xarxa municipal mitjançant 2 estacions de bombejament, una
situada a l’escar i altre al costat del bloc de serveis del mol de ribera.
Intercepció d’aigües contaminades. Tant a l’esplanada de l’escar com a la benzinera existeixen
reixes interceptores per a evitar el vessament al mar de les aigües potencialment contaminades
Draga. El port disposa d’una draga que realitza periòdics treballs de dragat a la bocana. Malgrat
tot, als anys 2009 i 2010 va ser necessari realitzar un dragat de la bocana i el seu entorn amb
mitjans exteriors.
Megafonia. Donada la petita mida del port els avisos es fan mitjançant una megafonia manual.

4.7.

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans
d'evacuació

Mossos venen de Vilanova

Adreça: Ronda Ibèrica, 68, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Província: Província de Barcelona
Telèfon: 936 57 11 50
i la Geltrú i Policia Local de Sitges.

Adreça: Carrer Samuel Barrachina, 0, 08870 Sitges, Barcelona

Província: Província de Barcelona
Telèfon: 938 11 00 16
Adreça: Plaça del Baró de Güell, 7, 08871 Garraf, Barcelona, Barcelona (hi ha una
petita delegació de l’Ajuntament)
Província: Província de Barcelona
Telèfon: 938 11 76 00
DADES DE CONTACTE EN CAS D’EMERGÈNCIA.
Persona contacte: Sr. Eduard Solà
Director gerent
Tel. 93 632 00 13
Tel. Mòbil: 636 53 92 48
FAX: 93 632 01 26
Correu electrònic: esola@clubnauticgarraf.com
4.8.

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 i Benefici Industrial, és de 2.108.161,20 €. (dos
milions cent vuit mil cent seixanta-un euros amb vint cèntims).

4.9.

Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos.

4.10.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones.

4.11.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Jefe de cuadrilla
Oficial 1a
Oficial 1a encofrador
Oficial 1a ferrallista
Oficial 1a col·locador
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra pública
Submarinista
Ajudant encofrador
Ajudant ferrallista
Ajudant muntador
Manobre

4.12.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
ACER EN BARRES CORRUGADES
ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
CLAUS
ELEMENTS D'AMARRATGE
Familia 033
Familia 044
FILFERROS
FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
MATERIALS PER A DEFENSES DE PANTALANS
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PLAFONS
PLANXES DE POLIESTIRÈ
PUNTALS
REIXATS METÀL·LICS
SEGELLANTS
TACS I VISOS
TAULONS
TOT-U

4.13.

Maquinària prevista per a executar l'obra
Pala cargadora sobre cadenas de 18 a 25 t
Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva batiló
Motoanivelladora mitjana
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t
Camió per a transport de 24 t
Camió cisterna de 8 m3
Grúa autopropulsada de 600 t
Camió amb bomba de formigonar
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Estenedora de granulat
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic
Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim
Draga de cullera amb pontó i equip amb cullera de 1000 l de capacitat

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).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es 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
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.

−
•
−
−
−
−
•
−
−

5.2.

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.
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.
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.
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.
−
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 m 2 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 m 2 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.

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,
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.
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 m 3,
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.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
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 (Threshold Limits
Values) 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.

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:
−
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.

9.2.

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:
•

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 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
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte d’execució

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat
ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El
Contractista ve 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.

Servituds
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons el
què es descrigui en el projecte d’execució

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius
a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes,
de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

10.3.

Característiques meteorològiques
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals

10.4.

Característiques del terreny
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc.

10.5.

Característiques de l'entorn
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona rural,
zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres, pròxim a escola
o a hospital,etc.)

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
MOVIMENTS DE TERRES
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT MURS GUIA )
MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS AMB MALLA
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

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.

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

:

Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

:

Prelació temporal de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS

:

Mitjançant la fixació de terminis
temporals per a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

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.

Agents atmosfèrics
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

14.2.

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.
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

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús
ocasional - habitual.
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.

14.3.

:

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
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil

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

82-94 dB
82 dB

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

72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB

Tronçadora de taula per a fusta

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

105 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

14.4.

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

Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
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 O2) 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:
10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
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:
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
Filtres en sitges o instal·lacions confinades
Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall
Aspiració localitzada

Manipulació de ciment
Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i
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.

14.5.

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.
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.

14.6.

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
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 durse 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.
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:
j)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• 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.

k) 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.

•
•
•

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús
d’instruments òptics pot resultar perillós.
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però
no respecte a la reflexió difusa.
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.
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.
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.
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.
d) 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.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.
f) 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.
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.
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.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i
nivells topogràfics.
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.

14.7.

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.
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.
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:
−
−
−
−

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.2on.3er.4art.5è.6è.7è.8è.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents
criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i)
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat
de la càrrega.
j)
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) 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
HX11M001

UA
m

HX11X003

u

HX11X004
HX11X022

u
u

Descripció
Plataforma de treball amb barana, sòcol i escala d'accés, per a treballs amb encofrats lliscants o
de panells de grans dimensions, amb tots els requisits reglamentaris de seguretat
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
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

17. 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.
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:
l) 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.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o
amb riscos especials.
n) 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.
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:
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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.
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:
11. 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.
12. 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.
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.
14. 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
Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra,
etc.)

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
•

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:
−
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.
−
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de
circulació.
−
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.

•

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 de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

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.

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.

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.
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 45 º 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.
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:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos
provisionals per a vianants.
q) 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.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
s) 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).
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.

21.8.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
•

Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements
estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no
es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
•

Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús,
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar
les operacions.

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:
16. 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.
17. 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.
18. 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 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.
19. 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.Ordre i neteja general.
2.Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.Punts de trobada.
6.Assistència Primers Auxilis.

24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
G02
G02.G05

MOVIMENTS DE TERRES
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
1

A
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

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000025
I0000026
I0000029
I0000040
I0000047
I0000048
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

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
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
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
2
2
2
4
4
4
12 /13
11
11
11
12
12
12
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
2 /12 /25
14
26
14

G03
G03.G01

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS
I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
1
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT
FORMIGONERA
FEINES DE FORMIGONAT
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
ENCOFRADORS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA)
POLS TERRA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
2
Situació: MAQUINÀRIA
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044

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
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
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

Riscos
1 /2
1 /2
1
1 /2
1 /2 /6 /17
6
1 /2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /13
9
9
10

G
1

A
1

1

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

2

3

2

2

3

3

1

2

1

2

3

3

1

2

1

2

I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000160
I0000161
I0000168

G03.G03

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 )
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
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
Disposar de quadres elèctrics secundaris
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
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

10 /18
10
11
11
13
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
16
16
17
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /6 /25
14
16
26
4
16
2

MURS DE FORMIGÓ IN SITU - RECALÇATS

EXECUCIÓ DE MURS DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU AMB MITJANS MANUALS, FORMIGONAT AMB BOMBA O CUBILOT.
ENCOFRATS DE FUSTA O METÀL.LICS

Avaluació de riscos
Id
1
2

3

4

6

9
10
12
13

14
16
17
18

25
26
27

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRATS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: CIRCULACIÓ D'OBRA
COL·LOCACIÓ D'APLECS
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
2
Situació: DESPRENDIMIENTS DE TERRES EN MURS
COL·LOCACIÓ D'ARMADURES
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANIPULACIÓ D'ARMADURES, ENCOFRAT
FORMIGONAT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIALES
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES MANUALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: ÚS DE LA SERRA CIRCULAR
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: CAIGUDA DE MAQUINÀRIA EN TALUSSOS (VORA)
SOBREESFORÇOS
2
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
COLOCACIÓ A OBRA D'ENCOFRATS, ARMADURES
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: POLS
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
Situació: MAQUINÀRIA OBRA
EXPOSICIÓ A SOROLLS
2
Situació: MAQUINÀRIA
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
2

G
2

A
3

2

2

2

3

2

3

1

2

1

2

1

2

3

3

1

2

2

2

3

3

1

2

1

2

3

3

1

2

1

2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000029
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000069
I0000070
I0000073
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000160
I0000161
I0000162
I0000168

G05
G05.G04

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
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
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 tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
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
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Disposar de quadres elèctrics secundaris
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
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales
de ma)
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
1
1
1
1 /2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
4
4
4
4
4
9 /10
9
9 /12 /13
9
10
10 /17 /18
10
12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
25
25
25
25
25
26
27
1
1
1 /2 /3 /25
14
16
26
4
16
1
2

TANCAMENTS I DIVISÒRIES
TANCAMENTS AMB MALLA

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ
MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT

Avaluació de riscos
Id
1
2

3
4

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
RECORREGUTS OBRA
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS DE L'ESTINTOLAMENT
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS

P
1

G
3

A
3

2

1

2

2

1

2

1

3

3

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB EINES MANUALS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
6

1

2

2

2

2

3

1

3

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000005
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000021
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000060
I0000062
I0000067
I0000068
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000082
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000159
I0000161

G06

Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
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
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
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
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
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
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
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
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
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
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS

Riscos
1
3
1
1
2 /6
2 /6
2 /3 /6
3
3
4
4
4
4
4
9
9
9 /12
9
9 /13 /16 /17
12
12
12
13
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1
3 /4
1 /2 /6 /9 /12 /25
14
16
4
16

G06.G04

JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS
I MÀSTICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
1
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA
13
SOBREESFORÇOS
1
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: DISSOLVENTS, COLES
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
3

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

3

2

2

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155

G08
G08.G01

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
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
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
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
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9
9
9
10 /13 /18
13
13
13
14
14 /17
14
17
17
17
17
18
1 /13
13
2 /6 /9
14

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id

Risc

P

G

A

1

CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
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

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000026
I0000027
I0000028
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000055
I0000060
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000110

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
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
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 manipulació de materials a obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
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
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
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 vibracions en origen

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
9 /10 /15
9
9 /11 /12
9
10 /13
12
12 /15
13
14
27
16
16
16
16
16
16
17
10
17
25
25
25
25
25
27

I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

G09
G09.G01

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

13
2 /6 /9 /25
14
16

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ
I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
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

3

3

1

2

2

2

2

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000055
I0000056
I0000060
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070

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
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
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
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
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

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9 /13
9
9
13
13
14
14
14
16
16
16
16

I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000159
I0000161

G10
G10.G02

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
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
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1 /13
4 /13
1 /2 /6 /9 /25
14
16
4
16

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

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
2
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
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)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020

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

Riscos
1
1
1 /3 /25
1
2 /6
1 /2 /6
2 /6
3

G
3

A
4

1

2

3

4

2

3

1

1

2

2

2

3

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

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
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

G19
G19.G01

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
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
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

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
17 /18
24
24
25
25
25
25
25
3 /4 /11 /13
1 /2 /6
14

EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBÀ

COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC.

Avaluació de riscos
Id
1
2
4

6

9
10
11
13
16

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: EN ÀREA DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EINES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR
SOBREESFORÇOS
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS

P
1

G
2

A
2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000152
I0000154
I0000156
I0000161

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
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
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
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 )
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
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
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
11
11
13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
4 /11 /13
6
16
16

TREBALLS DE DRAGAT I MOVIMENT DE TERRES A MEDI MARÍ

RISCOS

□ RECONEIXEMENT DEL

FONS MARÍ - REPLANTEIG

MESURES PERVENTIVES

□

Caigudes al mateix nivell

□ Caigudes al mar

□ Suspendre les feines quan les condicions climatològiques
siguin desfavorables (mal estat de la mar, pluja, vent,
gel, etc.).
□ S’exigirà l’ús de calçat de seguretat antilliscant adequat.
□ La zona de feines s’aïllarà i abalisar+a mitjançant
barreres i cinta d’abalisament.
□ Àrea de feines neta i ordenada.
□ Accessos condicionats i senyalitzats a les àrees de treball.
□ Es donaran les instruccions necessàries per la correcta
realització de les feines en embarcacions, plataformes i
zones properes al mar.
□ Quan l’estat de la mar així ho aconselli, es suspendran les
feines.
□ Les cobertes de les plataformes i embarcacions, estaran
netes i ordenades.
□ Els accessos a plataformes i embarcacions es faran per
escales o passarel·les degudament condicionades.
□ Il·luminació suficient de les zones de feina i en el cas de
llum artificial la intensitat serà de 50 lux com a mínim.
□ Es col·locaran anelles salvavides en llocs ben visibles i
accessibles, tant en terra com en les embarcacions.
□ Es prohibirà la permanència d’operaris sols en feines al
límit del mar. Mínim dues persones.
□ Calçat de seguretat per al personal de terra i calçat
antilliscant per al personal d’embarcacions.

□ Utilització obligatòria d’armilles salvavides en feines en
cobertes d’embarcacions o a la vorada del mar.
□ Calçat antilliscant en feines en embarcacions o feines en

□ Hidrocucions

□ Asfixia i embòlia gasos en feines de
busseig. Treball de bussos i homes
granota.

la vorada del mar.
□ Anelles salvavides en quantitat apropiada i en llocs ben
visibles i accessibles, tant en terra com a les
embarcacions.
□ Caps i guies en coberta per facilitar la subjecció.
□ Mantenir la màxima atenció durant les operacions per
evitar cops.
□ Suspendre les operacions quan les males condicions de la
mar així ho aconsellin.
□ Es prohibirà la permanència d’operaris sols en feines en la
vorada del mar. Mínim dues persones.
□ Senyalitzaciçó i abalisament de les àrees on es realitzin
activitats subaquàtiques.

□ Només podran efectuar immersions en operacions de
feines de busseig, el personal especialment calificat per
l’Armada o Comandància de la Marina, dins dels límits
que aquella qualificació exposi i la seva cartilla especifiqui.
□ La preparació i planejament d’un tram submarí, recaurà
sempre sobre un bús o bussejador qualificat, amb
coneixement o informació exhaustiva del treball a
realitzar, en coordinació del tècnic responsable en terra i
Cap de les feines esmentades.
□ Seguirà sempre els mètodes de busseig i sistemes oficials
de la Marina.
□ Es procurarà evitar les immersions que signifiquin
descompressió, però de ser necessàries, seguiran
exactament els mètodes previstos al efecte.
□ La càmera de descompressió és l’únic medi per tractar un
accident de busseig. Es recomana no emprendre
operacions de busseig, sense contar amb una càmera de
descompressió en les proximitats. Només la urgència de
la feine pot donar origen a un mal major i disposar de
bussejadors molt experimentats, justificaria el poder
presendir d’aquesta Norma de Seguretat.
□ En cas d’accident per busseig, s’haurà de tractar per tots
els emdis de traslladar amb màxima urgència al
accidentat, al lloc més propi que compti amb càmera de
descompressió i assistència mèdica especialitzada.
□ S’exigirà als bussejadors l’ús del cap d’unió en cas
d’immersions de poca visibilitat.
□ S’exigirà als bussejadors la responsabilitat directa del
manteniment i posada a punt del seu equip personal, tant
a l’autònom com el mecànic.
□ Els bussejadors treballaran sempre per parelles, i en cas
d’haver d’efectuar la immersió un sol bussejador, ho farà
unit a la superfície amb un cap guia, únicament en casos
d’emergència molt justificada, el màxim responsable de
l’operació podria ordenar immersió solitària, sense
contacte amb la superfície.
□ Sempre es disposarà en la superfície i el más pròxim
possible a la vertical del punt de treball o immersió, d’un
bot per ajudar i auxiliar el bussejador o bussejadors en

immersió.
□ Tot el personal auxiliar d’una operació de busseig, ha de
conèixer perfectament el codi de senyals convingudes.
□ S’exigirà als bussejadors el mantenir-se en perfecta forma
física, efectuan amb freqüència exercicis i pràctica de
busseig i portar una vida correcta i sana, facilitant per
això el temps necessari i els mitjans i elements
pertinents. Es realitzaran les revisions mèdiques
reglamentàries als bussejadors.
□ Tota embarcació o plataforma de feina, haurà de disposar
d’elements de càrrega d’aire per als equips de busseig, o
en el seu defecte tenir ampolles de reposició suficients,
tenint sempre en compte les hores de busseig previstes i
el consum d’aire necessari per als bussejadors.
□ Per tota operació de busseig és obligatori fer una
exhaustiva selecció del personal especialitzat per cada
fase de immersió, així com, preveure amb la deguda
antelació per la seva revisió i posada a punt l’equip
necessari que entre altres mencionem els següents:
□ Equip complert d’immersió.
□ Corda-guia per senyals i sistema de comunicació.
□ Codi de senyals preconcebut.
□ Ajudant de terra o superfície.
□ Moviments de càrrega, en superfície o submergits.
□ Serà de obligat compliment l’indicat a les taules de
busseig reglamentari a la Marina Espanyola.
□ Es suspendran les feines amb bussos i homes granota
quan l’estat del mar així ho aconselli.
□ En superfície i en la vertical de la zona de feines, ho
haurà embarcacions que contiguin materials que puguin
caure al fons.
□ En treballs d’enrasament amb tractor, l’operador, si ha de
anar sobre la maquinària anirà lastrant i no lligant la
mateixa, per que pugui escapar davant un bolcament.
□ En la col·locació de sacs de formigó, està prohibit que els
bussejadors estiguin sota la safata.

□ Bolcament d’embarcacions

□ No es sobrepassaran les càrregues màximes autoritzades
per a cada embarcació.
□ Abans d’iniciar la navegació el patró comprovarà l’estat
de la càrrega.
□ Coneixement diari de la informació meteorològica.
□ En cas de temporal o quan l’estat de la mar així ho
aconselli, es suspendran les feines marítimes.
□ Per les embarcacions i artefactes flotants es faran les
revisions que s’indiquin en els diferents manuals de
manteniment. Es compliran les instruccions del
corresponent manual.
□ Tota embarcació i artefacte flotant disposarà de la
senyalització adequada.
□ Tot el personal d’a bord utilitzarà, inexcusablement,
armilla salvavides.
□ A les embarcacions, barques auxiliars i artefactes flotants,
hi haurà armilles salvavides suficient per als homes que
treballen.

□ Es revisaran periòdicament les anelles salvavides i les
cordes.

□ DRAGAT DE FONS
□ Caigudes al mateix nivell.

□ Caigudes a diferent nivell

□ Caigudes al mar

□ Suspendre les feines quan les condicions climatològiques
siguin desfavorables (mal estat de la mar, pluja, vent,
gel, etc.).
□ S’exigirà l’ús de calçat de seguretat antilliscant adequat.
□ La zona de feines s’aïllarà i abalisarà mitjançant barreres
i cinta d’abalisament.
□ Àrea de feines neta i ordenada.
□ Accessos condicionats i senyalitzats a les àrees de treball.
□ Es donaran les instruccions necessàries per la correcta
realització de les feines.
□ La zona de feines s’aïllarà mitjançant barreres i cintes o
cordó d’abalisament. Protecció de persones amb tanques
de contenció, senyalització d’advertència i prohibició.
□ Està absolutament prohibida la permanència de persones
dins del radi d’acció de les màquines treballant.
□ Els accessos a plataformes i embarcacions es faran per
escales o passarel·les degudament condicionades.
□ Les passarel·les i escales estaran dotades de baranes i
sòcols.
□ Il·luminació suficient i en cas de llum artificial per a les
feines nocturnes, intensitat de 50 lux com a mínim.
□ Es donaran les instruccions necessàries per la correcta
realització dels treballs en embarcacions, plataformes i
zones properes al mar.
□ Quan l’estat del mar així ho aconsellin, es suspendran les
feines. Amb temporal s’abstindrà de treballar.

□ Les cobertes de plataformes i embarcacions, estaran
netes i ordenades.
□ Els accessos a plataformes i embarcacions es faran per
escales o passarel·les degudament condicionades.
□ Baranes de seguretat en àrees de treball, embarcacions i
plataformes. Periòdicament es revisaran els candeleres i
baranes de les embarcacions.
□ Utilització obligatòria d’armilles salvavides en feines al
costat del mar.
□ Il·luminació suficient i en cas de llum artificial per a les
feines nocturnes, intensitat de 50 lux com a mínim.
□ Calçat de seguretat per al personal de terra i calçat
antilliscant
□ Es col·locaran anelles salvavides en llocs ben visibles i
accessibles, tant en terra com en les embarcacions.
□ Es prohibirà la permanència d’operaris sols en treballs a
la vorada del mar. Mínim dues persones.
□ Es disposarà en tot moment d’una llanxa o barca auxiliar
per recollir possibles caigudes a l’aigua.

□ Calçat antilliscant en feines en embarcacions o feines
vorada del mar.
□ Anelles salvavides en quantitats apropiades i en llocs
visibles i accessibles, tant en terra com en
embarcacions.
□ Caps i guies en coberta per facilitar la subjecció.
□ Mantenir la màxima atenció durant les operacions
evitar cops.

□ Hidrocucions.

□ Electrocucions

a la
ben
les
per

□ Utilització obligatòria d’armilles salvavides en feines en
cobertes d’embarcacions o a la vorada del mar.
□ Calçat antilliscant en feines en embarcacions o feines en
la vorada del mar.
□ Anelles salvavides en quantitat apropiada i en llocs ben
visibles i accessibles, tant en terra com a les
embarcacions.
□ Caps i guies en coberta per facilitar la subjecció.
□ Mantenir la màxima atenció durant les operacions per
evitar cops.
□ Suspendre les operacions quan les males condicions de la
mar així ho aconsellin.
□ Es prohibirà la permanència d’operaris sols en feines en la
vorada del mar. Mínim dues persones.
□ Senyalització i abalisament de les àrees on es realitzin
activitats subaquàtiques.
□ Instal·lacions de posades a terra en màquines, quadres
elèctric, etc.
□ Instal·lació d’interruptors diferencials d’alta (30 mA) i mitja
sensibilitat (300 mA) segons els casos.
□ Connexions als quadres de les maneges es realitzaran
mitjançant connexions estanques anti humitat.
□ Els quadres elèctrics seran tipus intempèrie (Norma UNI240324) amb porta i pany de seguretat, prohibint-se la
manipulació a personal no especialitzat.
□ A les zones de pas estès de cables serà aeri per evitar el
seu deteriorament.
□ Utilitzar conductor de protecció o 4t fil.
□ El connexionat de motors elèctrics sempre es farà a través
d’un quadre elèctric normalitzat de distribució i donada la
humitat en que es desenvolupen les feines, la protecció
diferencial del quadre serà de 300 mA amb presa de terra
i es verificarà l’estricte compliment
del
REBT,
especialment en tot el referit a l’aïllament de la
instal·lació en presència d’humitat.
□ Per la instal·lació d’il·luminació en ambients humits totes
les lluminàries, tant fixes com portàtils, seran estanques i
amb alimentació de 24 voltis.
□ Utilització de transformadors de seguretat amb reparació
de circuits de sortida a 24 voltis.

□ Es donaran les instruccions necessàries per la correcta
realització de les feines.

□ Cops amb objectes i eines

□ Asfixia i embòlia gasos en feines de
busseig. Treball de bussos i homes
granota.

□ La zona de treball s’aïllarà mitjançant barreres i cinta
d’abalisament.
□ Mantenir les àrees de treball netes i ordenades.
□ Al manipular el material es prendran les degudes
precaucions per evitar aixafaments i ferides en els dits.
Per això s’empraran guants de cuir, botes de seguretat
amb puntera reforçada i roba de feina adequada.
□ El treballador que manipuli materials i eines ho farà amb
precaució tenint en compte la situació de la resta de
treballadors.
□ La maquinària auxiliar, vibradors, serres, etc., emprada
haurà de disposar de les mesures de protecció i seguretat
reglamentàries.
□ Només podran efectuar immersions en operacions de
feines de busseig, el personal especialment calificat per
l’Armada o Comandància de la Marina, dins dels límits
que aquella qualificació exposi i la seva cartilla especifiqui.
□ La preparació i planejament d’un tram submarí, recaurà
sempre sobre un bús o bussejador qualificat, amb
coneixement o informació exhaustiva del treball a
realitzar, en coordinació del tècnic responsable en terra i
Cap de les feines esmentades.
□ Seguirà sempre els mètodes de busseig i sistemes oficials
de la Marina.
□ Es procurarà evitar les immersions que signifiquin
descompressió, però de ser necessàries, seguiran
exactament els mètodes previstos al efecte.
□ La càmera de descompressió és l’únic medi per tractar un
accident de busseig. Es recomana no emprendre
operacions de busseig, sense contar amb una càmera de
descompressió en les proximitats. Només la urgència de
la feina pot donar origen a un mal major i disposar de
bussejadors molt experimentats, justificaria el poder
prescindir d’aquesta Norma de Seguretat.
□ En cas d’accident per busseig, s’haurà de tractar per tots
els mitjans de traslladar amb màxima urgència al
accidentat, al lloc més propi que compti amb càmera de
descompressió i assistència mèdica especialitzada.
□ S’exigirà als bussejadors l’ús del cap d’unió en cas
d’immersions de poca visibilitat.
□ S’exigirà als bussejadors la responsabilitat directa del
manteniment i posada a punt del seu equip personal, tant
a l’autònom com el mecànic.
□ Els bussejadors treballaran sempre per parelles, i en cas
d’haver d’efectuar la immersió un sol bussejador, ho farà
unit a la superfície amb un cap guia, únicament en casos
d’emergència molt justificada, el màxim responsable de
l’operació podria ordenar immersió solitària, sense
contacte amb la superfície.
□ Sempre es disposarà en la superfície i el mes pròxim
possible a la vertical del punt de treball o immersió, d’un
bot per ajudar i auxiliar el bussejador o bussejadors en
immersió.
□ Tot el personal auxiliar d’una operació de busseig, ha de
conèixer perfectament el codi de senyals convingudes.

□ S’exigirà als bussejadors el mantenir-se en perfecta forma
física, efectuant amb freqüència exercicis i pràctica de
busseig i portar una vida correcta i sana, facilitant per
això el temps necessari i els mitjans i elements
pertinents. Es realitzaran les revisions mèdiques
reglamentàries als bussejadors.
□ Tota embarcació o plataforma de feina, haurà de disposar
d’elements de càrrega d’aire per als equips de busseig, o
en el seu defecte tenir ampolles de reposició suficients,
tenint sempre en compte les hores de busseig previstes i
el consum d’aire necessari per als bussejadors.
□ Per tota operació de busseig és obligatori fer una
exhaustiva selecció del personal especialitzat per cada
fase de immersió, així com, preveure amb la deguda
antelació per la seva revisió i posada a punt l’equip
necessari que entre altres mencionem els següents:
□ Equip complert d’immersió.
□ Corda-guia per senyals i sistema de comunicació.
□ Codi de senyals preconcebut.
□ Ajudant de terra o superfície.
□ Moviments de càrrega, en superfície o submergits.
□ Serà de obligat compliment l’indicat a les taules de
busseig reglamentari a la Marina Espanyola.
□ Es suspendran les feines amb bussos i homes granota
quan l’estat del mar així ho aconselli.
□ En superfície i en la vertical de la zona de feines, ho
haurà embarcacions que continguin materials que puguin
caure al fons.
□ En treballs d’enrasament amb tractor, l’operador, si ha de
anar sobre la maquinària anirà lastrant i no lligant la
mateixa, per que pugui escapar davant un bolcament.
□ En la col·locació de sacs de formigó, està prohibit que els
bussejadors estiguin sota la safata.

□ Atrapament, cops, punxades, talls i
rascades en el maneig de cables, altres
peçes i eines. .

□ Qualsevol que sigui la manipulació a efectuar en
maquinària o vehicle d’obra, es farà amb aquesta parada,
i bloquejant les parts mòbils que poguessin posar-se en
funcionament de forma inesperada. S’evitarà realitzar-les
en trams amb pendent.
□ Està totalment prohibit romandre en el radi d’acció de les
màquines.
□ Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les
proteccions de les parts mòbils, per evitar el risc
d’atrapament.
□ No se connectaran ni se pondran en funcionament la
partes mòbils de una màquina, sense abans haver apartat
de elles les e i n e s que se estiguin utilitzant, per evitar
el risc d’atrapaments.
□ Es prohibeix expressament la manipulació de parts mòbils
de qualsevol motor o assimilables sense haver procedit a
la desconnexió total de la xarxa elèctrica d’alimentació,
per evitar accidents per atrapament.
□ El treballadors que manipuli màquines i eines ho farà amb
precaució tenint en compte la situació de la resta dels
operaris.
□ La maquinària auxiliar, vivbradors, serres, etc, emprada
haurà de disposar de les mesures de protecció i seguretat

reglamentàries.
□ Les ampolles (o bombones) de gasos liquats es
transportaran i romandran en els carros portaampolles.
□ Tant les eslingues com els ganxos de seguretat, hauran
d’estar en perfectes condicions d’ús. En cas contrari es
rebutjaran.
□ Us de botes i guants de seguretat.
□ Elecció de zones per al dipòsit d’escombraries i objectes
punxants, que seran retirats quan abans sigui possible.
□ La il·luminació elèctrica dels talls, serà d’un mínim de 100
lux mesurats a una altura de 2 metres.
□ Es prohibeix abandonar en el terra, fulles tallants,
grapadores i rematxadores per evitar els accidents per
trepitjades sobre els objectes.
□ Es comprovarà l’existència de topes sòlids i suficients que
evitin la caiguda dels vehicles al bascular amb la càrrega.

□ Bolcada del gànguil

□ No s’iniciarà la càrrega del gànguil fins que el patró ho
autoritzi.
□ No es sobrepassaran les càrregues màximes autoritzades
per a cada gànguil.
□ L’encarregat de desatascar les tolves de càrrega, anirà
sempre provist d’un cinturó de seguretat, que amarrarà a
un punt fix situat per damunt del seu cap.
□ Abans d’iniciar el transport, el patró comprovarà l’estat
de la càrrega.
□ Quan el mal estat del mar així ho aconselli, es
suspendran les feines.
□ Tot el personal a bord utilitzarà inexcusablement armilla
salvavides.
□ Es col·locaran, en llocs ben visibles, anelles salvavides en
quantitat suficient per tot el personal que hi treballi.
□ Es disposarà sempre d’una embarcació auxiliar.

FEINES AMB MAQUINÀRIA I VEHICLES EN GENERAL

□ Atropellament, cops i bolcades de les
maquinàries i falses maniobres

□ Cops i atrapaments per la màquina o
parts
mòbils
de
la
Manteniment i reparacions.

□ Riscos de danys a tercers

mateixa.

□ S’inspeccionarà la zona abans d’iniciar les feines, amb la
finalitat de descobrir accidents importants en el terra,
objectes, etc., que puguin posar en risc l’estabilitat de
les màquines.
□ S’advertirà al personal d’obra mitjançant senyalització
d’advertència de riscos de bolcada, atropellament i
col·lisió.
□ Queda prohibida la circulació o estància del personal dins
del radi d’acció de la maquinària, sempre que estigui
funcionant i excepte en el cas del senyalista de
maniobres.
□ Senyalització de prohibició de permanència sota el radi
d’acció de màquines i acotant les zones de treball.
□ Tots els conductors de màquines estaran en possessió
del permís de conducció i el certificat de capacitat.
□ Entrega d’instruccions de seguretat al personal
especialitzat en manejament de maquinària.
□ Quan l’operador no tingui visibilitat, haurà de ser dirigit
per un senyalitsta de maniobres.
□ Ús de la maquinària segons recomanacions del fabricant.
□ La maquinària disposarà de dispositius sonors lluminosos
de marxa enrere.
□ Està terminantment prohibit transportar a persones
sobre màquines, excepte en els seients especialment
concebuts a tal fi.
□ Els treballs de maquinària pesada, tant per la traça com
sortint a carreteres públiques, es realitzaran en vehicles
de transport especial, precedit d’un cotxe pilot amb
indicadors, sense excedir la velocitat màxima autoritzada
a cada cas.
□ Quan l’operador no te visibilitat, deu ser dirigit per un
senyalista de maniobras.
□ És obligatori l’ús de casc i armilla reflectant en els
desplaçaments a peu per la traça.
□ Qualsevol manipulació a efectuar en una màquina o
vehicle d’obra, ja siguin operacions de manteniment o
reparación, es realitzarà estant en parada.
 Les operacions de reparació de les
à
realitzaran
per personal especialitzat, segons les
instruccions del fabricant.
 Qualsevol operació a realtizar s’evitarà fer-la en terrents
amb pendent. En cas necessari, es calçaran les rodes del
vehicle per evitar el seu desplaçament involuntari per la
pendent.
 Està terminalment prohibit operar qualsevol
à del sel lloc de conducció.
fora

□ Es senyalitzaran els accessos a les vies públiques
mitjançant senyalització vial normalitzada de perill
indefinit (TP – 50) i stop.

□ Els
acopis
de
materials
s’emmagatzemaràn
ordenadament i no interceptaran els passos.

Per la prevenció de les unitats constructives restant fins a la finalització de les obres, excepte actuacions concretes
que per a cada cas s’hagin d’adoptar, es necessari efectuar el manteniment de les mesures de seguretat i
reposició de les mesures de seguretat exposades i que en general resultin comuns a les anteriorment descrites,
considerant-se per tant en elles incloses.

Proteccions individuals
Proteccions per al cap

- Casc: un per persona, incloent tècnics, encarregats i possibles visitants, incloent un acopi
mínim.

- Ulleres antipols i antiimpactes
- Protectors auditius
Proteccions del cos

- Sistemes de subjecció i anticaigudes
- Mono de feina.
- Vestit d’aigua.
- Mandil de cuir.
- Armilla d’alta visibilitat.
- Anella salvavides amb cap.
Protecció de les extremitats superiors

- Guants de cuir antitall
- Guants antihumitat
- Guants dielèctrics
Protecció de les extremitats inferiors

- Calçat de seguretat amb puntera reforçada i plantilla anticlaus.
- Botes d’aigua
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1.

ANÀLISI AMBIENTAL

En aquest apartat es presenta una anàlisi de les diferents variables ambientals que caracteritzen l’àmbit de l’estudi,
amb major incidència sobre aquelles que, o bé poden resultar afectades, o bé impliquen un risc per a la seguretat
i el benestar de les persones.
1.1. Medi físic
1.1.1.

Situació geogràfica

El port del Garraf es localitza a la costa del petit poble del Garraf, pertanyent al terme municipal de Sitges.
Concretament, es localitza en un tram de costa amb penya-segats, amb l’existència d’una platja de sorra a llevant
del port, la platja del Garraf, encaixada dins d’una cala.

El nucli urbà del Garraf està situat a la comarca del mateix nom, i pertany al Terme Municipal de Sitges, a una latitud
de 41º 15’ Nord i una longitud de 1º 54’ E a 30 Km. al SW de Barcelona i a 70 Km al NE de Tarragona.
El Garraf està format per la franja costanera compresa entre el Delta del riu Llobregat i el riu Foix (184 km2) i des
del punt de vista ambiental presenta la particularitat d’acollir part d’un gran espai protegit, el Parc Natural del
Garraf. El municipi de Sitges compta amb 833 Ha protegides pel parc essent el segon en extensió de zona
protegida. El conjunt del Massís del Garraf constitueix una unitat d’especial interès biogeogràfic per Catalunya,
amb sistemes naturals de notable diversitat i singularitat pel litoral català. Els sistemes naturals ofereixen, però unes
condicions de vulnerabilitat molt elevada.
El terme municipal de Sitges està situat dins de la comarca del Garraf. El municipi, amb una superfície de 43,85 Km2,
limita amb Sant Pere de Ribes, Olivella, Begues, Gavà i Castelldefels.
Garraf és un nucli de població del municipi de Sitges que es situa a l'est del terme a la zona litoral del Massís
del Garraf i envoltat pel Parc Natural del Garraf. Connectat per la carretera de les Costes, aquest poble
antigament mariner pels rics caladors que té, viu emplaçat en un lloc privilegiat entre turons i el mar. Conserva a
la seva cala les casetes dels pescadors, el Celler Güell, obra del mestre Gaudí, i que es va fer construir el baró de
Güell, gaudeix el port esportiu objecte de l’avantprojecte objecte d’avaluació ambiental, i es situa a peus de La
Falconera.
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L’àmbit de l’avantprojecte correspon al sistema portuari de Sitges amb una superfície ampliada de 229.479m2.
1.1.2.

Climatologia

En termes generals, al Garraf trobem el clima mediterrani litoral català caracteritzat per una forta irregularitat tant
de precipitacions com de temperatures, amb estius xafogosos i hiverns temperats. El massís del Garraf, aïlla
tota la façana marítima dels vents freds de l’interior de tramuntana i de llevant i permet que l’efecte atemperador
del mar sigui molt notable.
Com a característica pròpia del clima mediterrani destaca la irregularitat de les pluges, amb anys que superen de
llarg els 600 mm de mitjana i altres en que gairebé no plou. La precipitació mitjana anual es mou entre els 550 mm
i 600 mm, produint-se els màxims al massís del Garraf. Pel que fa al règim pluviomètric, l’estació més plujosa és la
tardor i les més seques l’estiu i l’hivern, tot i que és l’estiu l’època àrida de l’any, que abasta el juny i el juliol. Així,
doncs, destaca la diferent intensitat de pluja, que a vegades es tant forta que arriba a provocar els aiguats
mediterranis.
Els vents que dominen a la costa són el garbí, de SW i el migjorn de S. El xaloc i el migjorn són vents calents i
suaus, que arriben a ser escaldants quan procedeixen del vent del Sàhara i acostumen a portar una bona quantitat
de pols fina. El vessant marítim està protegit pel massís dels vents freds del N i del NW. La serralada litoral arrecera
els pobles costaners, de
la temuda tramuntana, responsable dels dies eixuts i de glaçada a l’hivern, i del gregal
Pel que fa a les temperatures al Garraf, els hiverns són moderats, amb mitjanes de 7 °C a 9 ºC, registrant-se els valors
més alts a la línia de la costa, i els estius calorosos, entre 22 °C i 24 ºC, així que l’amplitud tèrmica anual és moderada.
Les dades meteorològiques emprades per a la descripció de la climatologia al port del Garraf procedeixen dels valors
enregistrats durant el període 2006-2009 a l’estació meteorològica més propera a aquest punt geogràfic, que és la
de Viladecans. Aquesta estació té les següents coordenades geogràfiques:
• Altitud: 13 m
 UTM (X): 419546
 UTM (Y): 4572625

Règim tèrmic
L’evolució tèrmica anual, està caracteritzada per hiverns i estius suaus. La temperatura mitjana anual durant el
període oscil·la al voltant de 16,5 ºC, les temperatures màximes i mínimes són 21,10 i 12,20 ºC, respectivament.
El mes més càlid de l’any acostuma a ser l’agost i el més fred és el desembre. La mitjana de la irradiació solar global
diària de l’any 2008 va ser de 15,20 MJ/m2.
El Règim tèrmic de l’estació meteorològica de Viladecans (2006-2009), és el següent:

PARÀMETRES

ANY 2006

ANY 2007

ANY 2008

ANY 2009

MITJANA

Tª mitjana

16,78

16,80

16,18

16,50

16,57

Mitjana de Tª màx.

21,23

21,66

20,80

21,10

21,20

Mitjana de Tª mín.

12,62

12,45

11,98

12,20

12,31

Tª màx. absoluta

33,00

30,90

32,30

34,70

32,73

Tª mín. absoluta

1,10

-0,60

-0,20

-1,40

-0,27

Font: Servei Meteorològic de Catalunya.

La climatologia de la zona d’estudi es la típica del clima mediterrani amb estius calorosos i secs i hiverns suaus
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amb forta influència marítima. D’acord amb l’Índex d’Humitat de Thorntwaite, la zona d’estudi queda totalment
inclosa en un clima sec subhumit (entre -20 i 0) que s’emmarca en la zona climàtica litoral.
A continuació, es presenta un diagrama ombrotèrmic amb dades de les precipitacions i les temperatures
corresponents a l’estació meteorològica de Viladecans l’any 2009 (estació amb característiques d’altitud i
localització més similars a l’àmbit d’estudi).

Les temperatures mitjanes màximes (Txm) i mínimes (Tnm), preses a la mateixa estació meteorològica de
Viladecans durant l’any 2009, són 21,1ºC i 12,2 ºC respectivament. Es mostren a la següent figura (Font: DMAH):

La temperatura màxima absoluta (Txm) durant l’any 2009 es donà el 27/07/2009, sent 34,7 ºC, i la temperatura
mínima absoluta (Tnn), donada el 20/12/2009) va ser de -1,4 ºC. A continuació es mostren les temperatures
màximes absolutes i mínimes absolutes al llarg de l’any 2009:
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Règim de precipitacions
El règim de precipitacions és molt variable al llarg de l’any i varia en funció de l’estació de l’any. Així, els hiverns
i els estius acostumen a ser molt secs, mentre que a la primavera i a la tardor és quan es produeixen la major part
de les pluges, les quals acostumen a caure en poc temps i de forma torrencial. El mes més plujós de l’any va canviant
d’un any a l’altre però s’acostuma a situar a la primavera.
La mitjana de precipitació acumulada anual durant el període 2006-2009 ha estat d’uns 529,50 mm. A la següent taula
es mostra l’evolució de la precipitació anual acumulada a l’estació meteorològica de Viladecans (2006-2009)(Font:
Servei Meteorològic de Catalunya).
PARÀMETRE
ANY 2006
ANY 2007
ANY 2008
ANY 2009
MITJANA
Precipitació (mm)
455,40
554,00
603,10
505,5
529,50
La humitat relativa és molt regular al llarg de tot l’any. L’any 2009, la humitat relativa mitjana va ser del 68%. L’alta
humitat, així com la regularitat d’aquesta, s’explica per la proximitat al mar i l’enorme influència que aquest té sobre
ella.

Règim de vents
El vent predominant a la zona és el de direcció N (a 2 m.). A les figures següents es presenten les dades recollides per
l’estació de Viladecans. La velocitat mitjana del vent durant el 2009 a l’estació meteorològica ha estat de 1,3 m/s.
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Rosa dels vents de l’estació de Viladecans (any 2009) Velocitat mitjana del vent per a cada direcció (m/s)

1.1.3.

Qualitat atmosfèrica

Caracterització de les Zones de Qualitat de l’Aire
La contaminació de l’aire és un procés que s’inicia a partir de les emissions a l’aire des dels diferents focus
emissors de contaminants a l’atmosfera. L’atmosfera és un medi fluid amb una dinàmica que fa que la dispersió
i el transport dels contaminants siguin difícils d’estudiar i de preveure. Així la relació entre la quantitat de
contaminants emesos a l’atmosfera i la presència d’aquests a l’aire en un moment i en un lloc determinat no és
una relació directa, ni proporcional, ni senzilla de conèixer ja que l’atmosfera és un sistema complex amb un
comportament caòtic.
Per a la descripció de la qualitat de l’aire s’ha utilitzat, d’una banda, la descripció de les Zona de Qualitat de l’Aire
a la qual pertany el port objecte d’estudi, elaborada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i, d’altra, les
dades dels “Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del territori de Catalunya enfront de la contaminació atmosfèrica”
elaborats pel mateix departament a partir de l’ICQA, índex que valora la qualitat de l’aire a partir de les dades de la
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA).
El Departament de Medi Ambient ha subdividit l’àmbit territorial en Zones de Qualitat de l’Aire (ZQA), definides
com a porcions del territori amb una qualitat de l’aire similar en tots els seus punts (la unitat mínima d’una ZQA
és el municipi). D’aquesta manera, hom pot estendre, a tota una zona de qualitat de l’aire equivalent, els resultats
obtinguts de l’avaluació de la qualitat de l’aire en un punt determinat del territori. La delimitació de les ZQA es basa
en les condicions de dispersió dels contaminants, les quals depenen, bàsicament, de la climatologia i de l’orografia
de la zona considerada. Tanmateix, dins de cada ZQA, es defineixen diferents Tipus d’Àrea (de A a C, de més
a menys contaminat) en funció de l’ocupació del sòl (àrees urbanes, suburbanes o rurals) i de les fonts emissores
que afecten a cada porció del territori (àrees de fons, de trànsit o industrials).
El nombre de Zones de Qualitat de l’Aire delimitades a Catalunya pel Departament de Medi Ambient, segons
els criteris esmentats, són quinze. L’àmbit objecte d’estudi es situa a la ZQA 3 (Penedès-Garraf), a la qual s’inclouen,
de sud a nord, els ports de Torredembarra, Roda de Barà, Coma-ruga, Segur de Calafell, Cubelles, Vilanova i la Geltrú,
Garraf i Ginesta.
Aquesta zona s’ha delimitat a partir de les condicions de dispersió. Les àrees rurals representen la major part del
seu territori (només hi ha un 8% de superfície urbanitzada). Presenta nuclis urbans de grandària mitjana. L’ocupació
del sòl és important a la costa, on hi ha una marcada estacionalitat en la població a causa del turisme. Els municipis
que poden presentar possibles àrees urbanes no arriben a la meitat del total de la zona (43%).
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Queda separada de l’Àrea de Barcelona pel massís del Garraf. La transició entre la franja litoral i la plana interior
és poc important ja que està formada per muntanyes de poca altura. Respecte a les condicions de dispersió,
aquesta zona es veu afectada bàsicament pel règim de brises, tant a la franja costanera com a la plana més interior.
Pel que fa a les emissions, existeixen nivells mitjans d’emissions difuses procedents del trànsit urbà i de les
d’activitats domèstiques. La IMD de les vies interurbanes es caracteritza per ser arreu superior a 2.000 vehicles per
dia. Hi ha trams amb trànsit moderat i intens. Hi ha importants focus industrials aïllats (central tèrmica, cimenteres,
fabricació de vidre...). Només a la meitat dels municipis d’aquesta zona hi ha focus potencialment contaminants
de l’atmosfera de tipus A o B. Com a conseqüència, aproximadament la meitat de la seva superfície no es
veurà afectada directament per les emissions de tipus industrial.
El conjunt d’emissions i immissions que rep l’àrea del port del Garraf i que condicionen la qualitat atmosfèrica, són:
•

Les del trànsit. És la principal causa d’emissions a l’atmosfera. Aquestes emissions, són causades
principalment pels vehicles que circulen per l’autopista C-32 i la C-31

•

Les industrials. El port del Garraf forma part del municipi de Sitges catalogat com a municipi amb indústries del
grup A per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). A més a
més, el port se situa a uns 22 km al sud de Barcelona, zona amb una activitat industrial molt important a
Catalunya

Les domèstiques -comercials. Aquest grup el constitueixen bàsicament les calderes domèstiques. Depèn de la densitat
de població, la qual té una marcada estacionalitat a les poblacions costaneres

Caracterització de les emissions de la ZQA 3 (Penedès-Garraf).

Vulnerabilitat i capacitat del territori
Els “Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del territori de Catalunya enfront de la contaminació atmosfèrica” són
elaborats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a partir de les dades de la Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya (XVPCA) i tècniques de modelització.
Actualment recullen 4 contaminants (CO, SO2, PST i, en algun cas, NOx), que es representen al llarg de tot el territori
català en plànols per a 9 zones d'estudi que presenten característiques climàtiques homogènies, per a considerar
que les condicions de dispersió són similars.
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A continuació es presenta els mapes de vulnerabilitat i capacitat de la Zona 2: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès,
Garraf i Tarragonès, la qual inclou l’àmbit d’estudi. A les següents figures es poden observar els mapes de
vulnerabilitat de la zona per a CO, PST i SO2, i els mapes de capacitat per a PST i SO2.
Com es pot veure, les zones més vulnerables, especialment per a PST i CO, es concentren a l’entorn de Tarragona,
per a SO2 és baixa en aquestes mateixes zones. En tots els casos però la zona costanera està tipificada com de
vulnerabilitat nul·la.
Pel que fa a la capacitat del territori, aquesta és alta a la zona costanera excepte per a l’entorn de la zona del port
de Tarragona i el port de Vilanova i la Geltrú, on la capacitat és moderada tant per a PST com per a SO2.

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:
- Mapa de vulnerabilitat per a CO
- Mapa de vulnerabilitat per a PST
- Mapa de vulnerabilitat per a SO2
- Mapa de capacitat per a PST
- Mapa de capacitat per a SO2
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Valors dels paràmetres d’immissió
La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), disposa d’estacions automàtiques i
manuals en diferents punts de mesura als municipis de Catalunya.
Els paràmetres que es mesuren en aquestes estacions són: diòxid de nitrogen (NO2), sulfur d’hidrogen (H2S),
ozó (O3), monòxid de carboni (CO), diòxid de sofre (SO2), benzè, metalls pesants (arsènic, cadmi, níquel i plom) i
partícules en suspensió (PM10), encara que en algunes estacions no es prenen totes les mesures.
S’han utilitzat l’informe del Balanç de la Qualitat de l’aire a Catalunya 2008 juntament amb el valors enregistrats per
les diferents estacions de Vilanova i la Geltrú per a determinar quins són els valors dels paràmetres d’immisió al la zona
del port del Garraf.
ZQA
3: Penedès – Garraf

PORTS
Torredembarra, Roda
de Barà, Coma-ruga,
Segur de Calafell,
Cubelles, Vilanova i la

MUNICIPI
Cubelles
Vilanova i la
Geltrú

PARÀMETRES
NOx, SO2,
NOx, O3, CO, SO2, PM10, metalls
Benzè

A la Zona de qualitat de l’aire 3 (Penedès – Garraf), els nivells de qualitat de l’aire pel diòxid de sofre, el monòxid de
carboni, el diòxid de nitrogen, el benzè, el plom i les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres són
inferiors als valors límit legislats establerts per la normativa vigent.
Respecte els nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel no s’han superat els valors objectiu establerts a la legislació.
Respecte les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són superiors a l’objectiu per a la protecció de la salut humana
d’aplicació l’any 2010 i superiors, tant al valor objectiu per a la protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010 com
als valors objectiu a llarg termini de protecció de la salut humana i de la vegetació d’aplicació l’any 2020. S’han
produït diverses superacions del llindar d’informació a la població i durant el 2006 es va superar durant 1 hora el
llindar d’alerta.
Pel que fa als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, s’ha superat el valor límit en un
sol punt de mesurament industrial i s’ha sobrepassat el nombre de superacions establertes pel valor límit diari
en aquest mateix punt. Aquests valors estan associats majoritàriament a determinades activitats industrials i
extractives de la zona.
Si es fa una comparativa dels nivells d’immissió respecte les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres
d’aquests últims anys en aquesta zona es pot concloure que han disminuït lleugerament.
Les estacions de Vilanova i la Geltrú formen part de les nombroses estacions automàtiques de la Xarxa de Vigilància
i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i el conjunt de les estacions d’aquest municipi són les que es
troben situades més a prop del port del Garraf que mostregen i analitzen més contaminants (Les estacions
automàtiques de la ZQA 3 no disposen de mètode de mostreig i anàlisi pel sulfur i clorur d’hidrogen).
Pel que fa a les mitjanes anuals de les concentracions dels diferents contaminants enregistrades a les estacions de
mesurament de Vilanova i la Geltrú, en general, presenten valors normals des del punt de vista ambiental i en
cap cas superen els valors límits fixats per la normativa.
CONTAMINANT
Diòxid de sofre (µg/m3)
Monòxid de carboni (mg/m3)
Diòxid de nitrogen (µg/m3)
Plom (µg/m3)
Benzè (µg/m3)
Arsènic (ng/m3)
Cadmi (ng/m3)
Níquel (ng/m3)
Ozó troposfèric (µg/m3)
Partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 10 micres (µg/m3)

ANY 2005
5,00
0,40
24,00
0,02
1,10
1,00
5,30
3,90
49,00
45,00

ANY 2006
3,00
0,40
24,00
0,014
1,10
1,10
2,80
7,70
50,00
42,00

ANY 2007
6,00
0,50
26,00
0,011
1,10
2,00
2,00
6,10
50,00
38,00

ANY 2008
6,90
0,30
22,00
6,90
1,10
1,30
1,30
3,80
53,00
35,00
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1.1.4.

Contaminació lumínica

La contaminació lumínica és l'augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de la llum
procedent de la il·luminació artificial. Així, la il·luminació artificial durant la nit pot comportar, d’acord amb un disseny
o un ús inadequat, conseqüències perjudicials per a l’entorn en la mesura en que s’alterin de forma desordenada les
condicions naturals de foscor que són pròpies de les hores nocturnes. La il·luminació nocturna excessiva o inadequada,
i per tant defectuosa, constitueix una forma de contaminació lumínica que afecta la visió del cel o paisatge natural.

Zonificació segons la protecció
envers la contaminació
lluminosa

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, a Catalunya es consideren quatre zones en funció
de la seva protecció a la contaminació lluminosa. El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor
protecció seran les E4. El port del Garraf es troba en una zona E3, corresponent a àrees que el planejament urbanístic
qualifica com a sòl urbà o urbanitzable i només admeten una brillantor mitjana. També existeix una franja a la part
externa del dic de recer del port i la platja a llevant d’aquest, que es troba en zona E2, que al tractar-se d’una zona de
platja està catalogada com a sòl no urbanitzable fora d’un espai d’interès natural o d’una àrea de protecció especial o
d’una àrea de la Xarxa Natura 2000, en les quals només s’admet una brillandor reduïda.
1.1.1.

Qualitat acústica

El soroll ambiental està constituït per un conjunt de sons de naturalesa molt diversa, amb intensitats i freqüències que
poden adoptar valors dins d'un interval molt ample. L’escenari acústic de l’àmbit de l’avantprojecte del port del Garraf,
es pot tipificar com el propi d’una àrea perifèrica acústicament tranquil·la. Aquest àmbit actualment es troba sotmès a
les fluctuacions del remor associat al pas de les infraestructures territorials de carreteres (C-31) i ferrocarril.
D'acord amb la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, els ajuntaments han d'elaborar un mapa
de capacitat acústica, que estableixi els nivells d'immissió a les zones urbanes, els nuclis de població i, si s'escau, a les
zones del medi natural, mitjançant l'establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen els objectius de
qualitat.
El municipi de Sitges, disposa de mapa de capacitat acústica aprovat, tal i com es pot observar en la següent figura. Aquest
classifica el front marítim municipal, en la seva major part, com a zona de sensibilitat moderada (en taronja) i de
sensibilitat alta (en verd). El port del Garraf però, no entra dins de l’abast del mapa.
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Zones de sensibilitat acústica del municipi de Sitges.
Tot i que el port del Garraf no entra dins de l’abast del mapa de capacitat acústica, es pot considerar que a l’àmbit de
l’avantprojecte s’assoleixen nivells d’immissió inferiors als 65 dB (A) durant el dia i d’acord amb el Decret 176/2009,
de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, l’indret es pot qualificar com el d’una zona de sensibilitat acústica moderada.

Nivells sonors de la xarxa bàsica de carreteres propera a l’àmbit d’estudi. Font: DMAH
En aquest es fixen objectius de qualitat acústica en el territori d’acord amb el que estableix l’Ordenança municipal tipus
reguladora del soroll i les vibracions, Resolució de 30 d’octubre de 1995 (DOGC 2126 de 10.11.95) del Departament
de Medi Ambient on s’estableixen uns objectius de qualitat acústica generals que cada municipi pot adequar al
seu territori d’acord amb les seves peculiaritats. Els objectius de qualitat o valors guia que es fixen d’acord a les zones
bàsiques de sensibilitat acústica es reflecteixen en la taula següent (Nivells d’immissió d’acord amb la zonificació
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acústica):
Valors guia d’immissió,
Valors guia d’immissió,
ambient exterior. Lar,
ambient exterior. Lar,
dB(A). Dia de 7 a 22h.
dB(A). Nit de 22 a 7h.
Zona A. Sensibilitat acústica alta
60
50
Zona B. Sensibilitat acústica moderada
65
55
Zona C. Sensibilitat acústica baixa
70
60
ZONA DE SERVITUD: Comprèn els sectors del territori afectats per servituds sonores a favor de sistemes
generals d’infraestructures viàries, ferroviàries o equipaments que les reclamin i comprendrà el territori de
l’entorn del focus emissor i es delimitarà en els punts o corba isofònica des d’on s’amidin els valors d’immissió
en ambient exterior que correspongui d’acord amb la sensibilitat del medi.
Zones de sensibilitat acústica

1.1.2.

Geologia i geomorfologia

El tret estructural dominant del massís és una intensa fracturació que presenta com a direccions dominants la direcció
NE-SW i la NW-SE. El massís de Garraf esta constituït per una important coberta de roques sedimentaries
mesozoiques (cretaci inferior, juràssic i triàsic) . Presenta un basculament general en direcció Oest de manera que
els materials més antics (nivells triàsics i sòcol paleozoic) afloren exclusivament en la vessant oriental. La intensitat
de la carstificació al Garraf ha estat tant important al llarg dels temps que ha configurat plenament el massís, però
cal tenir present que el paisatge superficial i subterrani que veiem, és en bona part, un paleocarst, on les formes
avui no funcionals, o disfuncionals han estat abandonades o interceptades per processos d’erosió superficial.

Distribució dels materials geològics en el municipi de l’entorn.

Geologia costanera
El massís del Garraf és un penya-segat rectilini calcari i de gran alçada, amb escasses i petites cales. A partir del
poble de Garraf, el penya-segat és mort per l’arrossegament dels materials detrítics del delta del Llobregat, i es
retira progressivament cap a l’interior, enllaçant cap al sud amb les costes baixes del Penedès. Al peu dels
penya-segats s’estén una plataforma marina que es va enfonsant fins els 100 m, cota on el pendent es fa més
acusat i comença el talús i alguns clots o canons submarins. La línia de costa i l'extensió de la plataforma ha
canviat seguint els moviments eustàtics, d'ascens i descens del nivell del mar: fa uns 25.000 anys el nivell estava
120 m per sota de l’actual i la costa s'havia allunyat
uns 20 Km mar endins.
1.1.3.

Edafologia
13
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Pel que fa al terreny aprofitable agrícolament, podem dir que a la marina en general, les extensions de terreny
quaternari i miocènic són cultivades intensament, però no pas sense un gran esforç humà, ja que una potent crosta
calcària, a voltes d'un metre de gruix, deixada per les aigües carregades de carbonat càlcic, en dificulta en gran
manera l'explotació. Sí és important l’aprofitament que es fa dels materials del subsòl: les pedreres de calcàries són
abundants.
1.1.4.

Hidrologia superficial

Els recursos d’aigües superficials són pràcticament inexistents a la comarca de Garraf. La permeabilitat superficial de
les pedres calcàries cretàcies carstificades determinen el desenvolupament de formes d’absorció gràcies a les quals
s’infiltren ràpidament les aportacions pluviomètriques. D’altra banda, ens trobem amb la contaminació procedent
d’abocadors urbans i industrials en els escassos cursos d’aigua de règim permanent. Actualment tan sols un curs
d’aigua, el Foix, presenta una certa regularitat en les aportacions d’aigües superficials.
La zona d’estudi i els cursos superficials presents encara pertanyen a la unitat hidrogràfica de les Rieres del Garraf.
Aquesta formació es caracteritza per cursos superficials curts i molt perpendiculars a la línia de costa, amb conques
petites.
En el tram de costa situat al voltant del port del Garraf tan sols existeix la desembocadura d’un torrent anomenat
La Falconera, situat a ponent del propi port. Aquest desemboca pràcticament a la bocana del port del Garraf.
Aquest torrent té gran part del seu curs per sota terra i s’alimenta de les aigües pluvials que cauen sobre les roques
del massís del Garraf.

1.1.5.

Hidrologia subterrània

La sèrie calcària-dolomítica d’edat juràsico-cretàcica constitueix la major part del massís del Garraf.
Aquests materials presenten una important formació aqüífera de naturalesa càrstica que funciona
normalment en condicions freàtiques. La permeabilitat d’aquest massís es pot considerar secundària i deguda,
quasi totalment, a la carstificació i fracturació de la roca, mentre que les parts rocoses no afectades per aquests
processos son pràcticament impermeables a tots els efectes. Les aigües que són infiltrades pel carst a les parts
altes del massís, a excepció dels relleus situats al nord del pla de Begues que alimenten la capçalera de la riera de
Torrelletes o la de Vallirana, brollen al llarg de la costa, des de Punta Ginesta a la cala d’Aiguadolç, tram on s’han
detectat un total de 17 surgències, essent la surgència principal la de la Falconera, a l’oest del poble de Garraf.
En el conjunt del massís la situació del nivell freàtic es força deprimida assolint-se a les parts interiors del massís
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unes cotes d’uns 20 metres sobre el nivell del mar. La ràpida resposta piezomètrica a les precipitacions i
l’existència de surgències submarines amb un marcat caràcter torrencial fa pensar en un drenatge molt ràpid del
massís i amb l’existència d’escasses reserves. La depressió piezomètrica general del massís corrobora aquesta
observació, especialment a les zones costaneres, amb cotes molt properes o inferiors a zero on la lamina d’aigua
dolça ha d’ésser molt prima.
No és rar trobar contaminacions salines a les aigües subterrànies com a conseqüència de l’entrada d’aigua de
mar cap a l’interior del massís, com no ho és el fet de la contaminació de les aigües subterrània pels lixiviats
procedents de l’abocador del Garraf.
L’àmbit objecte de l’avantprojecte no està en terrenys compresos en la delimitació dels aqüífers protegits pel
Decret 328/1998, d’11 d’octubre, en el qual s’estableixen les mesures de protecció i addicionals en matèria de
procediment en relació amb els aqüífers de Catalunya.

Aqüífers protegits de Catalunya. Font: DMAH
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1.1.6.

Marc oceanogràfic

Es descriuen les característiques oceanogràfiques de la zona fent referència a la dinàmica marina i costanera, als
processos litorals, a la qualitat de l’aigua i dels sediments marins i a la qualitat ambiental de la zona litoral.

Dinàmica marina
La circulació general al Mediterrani Occidental es descriu com un gir ciclònic impulsat per l’intercanvi d’aigua i sal
que es verifica a través de l’Estret de Gibraltar. L’anomenat Corrent Ligur-Provençal o Corrent del Nord es dirigeix al
llarg de la vora continental espanyola cap al SW, fins a trobar el flux d’aigües de procedència atlàntica al mar
d’Alboran; punt en el qual la circulació canvia de sentit i, després de discórrer enfront del litoral argelí en forma de
corrent cap a l’est, llisca al llarg de la costa nord siciliana cap al golf de Gènova i torna al golf de Lleó per, d’aquesta
manera, tancar el gir.
La circulació sobre la plataforma continental de la zona d’estudi està controlada hídricament pel Corrent del Nord,
que discorre al llarg de la vora continental cap al SW, i pel vent local.
La dinàmica marina del port del Garraf es caracteritzada mitjançant l’establiment del règim d’onatge. Per tal de
caracteritzar el règim d’onatge del port s’ha emprat les dades generades a partir del banc de dades de clima
marítim de Puertos del Estado, més concretament de la xarxa WANA del mediterrani, que estima els valors de
alçada d’ona, període de pic i direcció de procedència dels onatges en diferents nodes al llarg de la costa mitjançant
retroanàlisi a partir de l’estudi dels vents induïts pels sistemes isobàrics enregistrats al llarg del temps.
Una primera aproximació al règim mig d’onatge consisteix en obtenir la distribució de l’onatge enregistrat per
sectors de procedència i alçades d’ona. Així s’obté la rosa d’onatge, una representació gràfica fàcilment
interpretable de l’onatge mig que rep la zona. A partir de la rosa es possible identificar els sectors dominants en la
distribució d’onatge que afecta al port.
De manera general, el clima marítim mitjà que rep la costa catalana és relativament benigne, ja que no són habituals
onatges amb Hs superior a 3 m. Així mateix es caracteritza per la presència de dos tipus de temporals de
diferent procedència i intensitat.
Els temporals més freqüents provenen de l’arc ENE-ESE i són els que porten anualment una major quantitat d’energia.
Aquests temporals produeixen onatge amb incidència obliqua, generen corrents cap al sud-oest i transporten
sediments cap a ponent. L’altra component important de l’energia que rep la costa prové de l’arc S-SSW, a
través de temporals normalment poc freqüents, però importants a causa de la seva intensitat. Amb aquests
temporals el transport litoral s’inverteix i flueix cap al nord- est.
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Rosa d’onatge total al punt WANA 2065050 corresponent al Port del Garraf

Onatge, Corrents i Marees
A la zona els onatges més característics i predominants són els procedents del Sud – Oest i els de l’Est en segon terme.
En el tram de costa que ens ocupa existeix un corrent litoral de direcció NE-SO però de poca intensitat. En zones
obertes no passa de 0,5 a 1 nus i aquests valors són fins i tot encara menors a prop de la costa.
La carrera màxima no arriba als 70 cm i l’ordinària és escassament superior als 30 cm.

Dinàmica costanera i processos litorals
L’onatge és l’agent quasi exclusiu de l’arrossegament de les sorres al llarg de la costa, en sentit NE-SO. En aquest
tram del litoral el transport net es quantifica entre 10.000 i 90.000 m3/any de material transportat. No obstant
això, la manca d’acumulacions de sediments al massís del Garraf indica l’absència d’una circulació apreciable de
sediments pel seu davant, almenys en la franja més propera a la línia de costa. El destí del materials sorrencs que
superen punta Ginesta (al NE de l’àmbit d’estudi) són transportats a més grans profunditats per l’onatge en els
primers contraforts del massís, deixant de participar en la dinàmica litoral a curt termini.
El Port del Garraf es va construir l’any 1901 com a embarcador per portar pedres al Port de Barcelona.
Posteriorment, l’any 1965 va ser reformat amb expectatives esportives. L’any 1988 es va enderrocar el port i se’n va
construir un de nou per tal de superar els problemes d’aterrament que dificultaven l’accés al port de les embarcacions
de calats grans.
Aquest port es localitza en un tram de costa amb penya-segats, i únicament existeix una platja de sorra a llevant
del port, encaixada dins d’una cala. Aquesta platja, que constitueix l’única línia de costa mòbil, no ha canviat gaire
des de la construcció del nou port l’any 1988. Sembla que aquesta platja es comporta com una platja encaixada en
equilibri.
A nivell general, el transport anual resultant en el tram costaner del port del Garraf no es produeix predominantment
cap al sud- oest o cap al nord-est, sinó que pràcticament s’equilibren els transports en ambdues direccions.
Aquesta excepció a la tendència general del transport litoral a la costa catalana es produeix en gran part per la
carència de material mobilitzable a llevant i/o ponent del port, al trobar-se al costat d’un tram de costa rocós. El
port del Garraf s’ubica en un tram de costa amb penya-segats on únicament existeixen trams de costa sorrenca
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al costat, generant platges que s’estabilitzen per l’efecte de recer que generin.
Així, el model de cel·les mostra transports de llevant i ponent prou equilibrats dins d’un any mitjà. Es detecta certa
acumulació de sorra a la cel·la central, prop de la bocana, amb els temporals de ponent, que tot just s’erosiona amb
els de llevant.
Fins i tot els transports potencials calculats mitjançant aquest model es reduiran considerablement en estimar-se
els transports reals, ja que no es disposa de prou sediment mobilitzable dins d’aquest tram, sobretot a ponent del
port.
El model també adverteix fluxos d’entrada en bocana amb els temporals de ponent, que podran produir problemes
d’aterrament de la dàrsena. També es detecta una pèrdua transversal de sorra amb els temporals de llevant.

Resultats del model d’estimació del transport sedimentari a traves de
cel·les al port del Garraf en situació de temporal de llevant.

Resultats del model d’estimació del transport sedimentari a traves de
cel·les al port del Garraf en situació de temporal de ponent.

Qualitat ambiental de la zona litoral
En la descripció de la qualitat ambiental de la zona litoral pròxima a l’àrea d’estudi, s’han considerat els
abocaments contaminants existents i s’han analitzat els resultats de qualitat de les aigües de bany de la zona i de
les aigües litorals, paràmetres determinants de l’afectació dels abocaments que es realitzen.
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Abocaments contaminants
En l’àrea d’estudi d’aquest municipi no existeix cap focus d’aigües associades a abocaments contaminants. Els emissaris
submarins més propers queden a llevant de la costa de Castelldefels i a Sitges de manera que, donada la seva llunyania,
no afecten a l’entorn del port del Garraf.
Proper al port trobem la surgència de la Falconera, un riu subterrani del massís del Garraf que és conegut que recull
infiltracions de l’abocador del Garraf, esdevenint en una font contaminant de les aigües marines circumdants a la
desembocadura.
Els estudis realitzats recentment demostren que les mateixes escombraries estan actuant de capa
d'impermeabilització, i no pas les mesures correctores que amb els anys s'han anat introduint, i en relació amb les
aigües de la surgència de la Falconera, es pot estimar un cabal mínim d'aigües contaminades procedents de
l'abocador que en aquest moment podria situar-se en prop de 9 l/min., en comparació amb les mostres de l'any
1975, que donaven 30 l/min., per la qual cosa la contaminació continua poc o molt.
Durant una campanya duta a terme durant el 2009 des de la Universitat de Barcelona, els resultats de l'analítica
d'elements traça revelen puntuals concentracions anòmales de Mo, Mn, Cu i Fe, fet que evidencia la vinculació
hídrica abocador - Falconera, tot i que les concentracions rarament superen els límits legals de toxicitat.
Qualitat ambiental de la zona litoral
L’Agència Catalana de l’Aigua no disposa, prop del port de Segur de Calafell, de cap punt de control dins del seu
Programa de vigilància i control de la qualitat ambiental de les aigües del litoral català; els més propers són els que es
troben al terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
A la següent figura es representen els perfils verticals de temperatura, salinitat, diagrama T/S, terbolesa, contingut en
oxigen dissolt (en percentatge de saturació) i concentració de clorofil·la d’una estació mostrejada al front del Garraf, el
març de 2009.
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Qualitat de les aigües de bany
Quant a la informació pel que fa a la qualitat de les aigües de bany de la zona d’estudi, aquesta s’ha extret dels
resultats obtinguts per l’Àrea d’Inspecció i Control de l’ACA dins del Programa de Vigilància i Informació de l’estat
de les platges i zones de bany per l’any 2009, en el punt de control més proper a la zones d’estudi. Aquest punt és el
següent:

MUNICIPI
Sitges

PLATJA
Platja de Garraf

NOM DEL PUNT
Platja de Garraf

UTM ED’1950
X
408350

Y
4567745

En el marc d’aquest programa, es realitzen visites d’inspecció periòdiques a les platges i s'analitzen setmanalment les
aigües de bany, determinant la seva qualitat d’acord amb els criteris que estableix la nova Directiva comunitària
2006/7/CE, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany, que deroga l’anterior directiva de referència
(Directiva 76/160/CEE). Amb els resultats obtinguts, cada setmana es qualifica la qualitat de les aigües de bany i se
n'informa als ajuntaments i a la ciutadania a través de diferents mitjans.
Dels resultats analitzats corresponents a la platja del Garraf, es conclou que la qualitat microbiològica de les aigües
ha estat excel·lent per la temporada de bany de l’any 2009 excepte en dues analítiques en que la qualitat de l’aigua
es qualifica de bona, basant-se en els valors imperatius fixats per la normativa europea relativa a la qualitat de les
aigües de bany (Directiva 2006/7/CE), que són els següents:
PARÀMETRE (UFC/100ml)
Enterococs intestinals
Escherichia coli

EXCEL·LENT
100 (*)
250 (*)

QUALITAT
BONA
200 (*)
500 (*)

SUFICIENT
185 (**)
500 (**)

Nota: (*) D’acord a l’avaluació del percentil 95 (segons Directiva
2006/7/CE) (**) D’acord a l’avaluació del percentil 90 (segons
Directiva 2006/7/CE)
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1.2. Medi biòtic
1.2.1.

Medi biòtic terrestre

El massís del Garraf, per les seves característiques fisiogràfiques, climàtiques i geològiques, fa possible que els
elements naturals presentin una notable singularitat. L’estructura càrstica i el clima típicament mediterrani
permeten que es trobin en aquest lloc algunes espècies més pròpies de zones més meridionals. Aquesta
singularitat de l’espai el fan sensible i l’han portat a ser declarat Parc Natural, integrant de la xarxa d’Espais
d’Interès Natural. A destacar, la presència d’espècies d’aus rupícoles molt localitzades a Catalunya, com es el cas
del falciot pàl·lid i que tenen el seu hàbitat en penya-segats costaners. La zona costanera ha estat recentment
aprofitada pel corb marí.
La vegetació que caracteritza el Garraf és un matollar dens d’entre 1 – 3 m d’alçada on dominen el garric (Quercus
coccifera) i el llentiscle (Pistacea lentiscus) i on creixen el margalló (Chamaerops humilis), el càrritx i altres espècies.
Les zones de penyasegats són zones amb poc sòl, exposades als vents marítims i a l’esquitx d’aigües salabroses,
on hi dominen espècies com el Limonium sp i el fonoll marí (Crithmum maritimum) entre d’altres.
Atès l’elevat grau d’antropització de la zona concreta d’estudi i a l’elevada freqüentació humana, la fauna trobada
a la zona d’estudi és escassa i banal. Bàsicament es pot resumir en el següent:
Presència de coloms domèstics (Columba livia). De forma afegida, a la platja i rodalies es poden observar
diversos gats domèstics (Felis catus), que signifiquen un perill per qualsevol ocell o animal salvatge que s’alimenti
o intenti criar per les rodalies, atès el caràcter depredador d’aquest mamífer. També es va detectar a la cadernera
(Carduelis carduelis), el verdum (Carduelis chloris) i el pardal comú (Passer domesticus). A la zona de mar es pot
veure alguna gavina vulgar (Larus ridibundus) i gavià argentat (Larus cachinnans) entre els ocells marins més comuns.
A les àrees amb vegetació ruderal es va observar algun pardal (Passer domesticus), a part dels esmentats gats.
També s’hi troben gossos domèstics (Canis familiaris), associada amb la freqüentació a la zona de veïns i visitants.
En quant a la vegetació, la vegetació rudera i nitròfila és present a la zona d’estudi. Està formada per plantes
banals que suporten bé el trepig i els aportacions de nitrats procedents dels orins i excrements dels gossos, i que
solen créixer en les vores de camins i indrets degradats. Trobem aquesta vegetació en els espais no enjardinats en
especial als marges de la RENFE i els espais pendents d’urbanitzar.
No s’ha trobat cap formació de vegetació dunar a la platja a ponent del port del Garraf. S’ha detectat la presència
d’algun peu de fonoll marí (Crithmum maritimum), una planta molt típica dels penya-segats i roquissars marins,
sense arribar a formar una comunitat de penya-segat pròpiament dita.
Com a conclusió, cap planta de les plantes descrites, exceptuant el margalló (Chamaerops humilis), està protegida
segons la legislació vigent (a nivell autonòmic, estatal i europeu), i les plantes introduïdes no tenen cap interès
ambiental: Cap espècie de flora de les descrites està legalment protegida a Catalunya, segons l’Ordre de 5 de
novembre de 1984, DOGC núm. 493 de 12 de desembre de 1984, i ulteriors correccions.
No s’han trobat espècies de flora que estiguin incloses en el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades (Real Decret
de 30 de març de 1990, de protecció d’Animals i Plantes, que regula el Catàleg Nacional d’Espècies Amenaçades,
ampliada per l’Ordre de 29 d’agost de 1996, l’Ordre de 9 de juny de 1999 i l’Ordre de 10 de març de 2000). Cap
espècie apareix a l’Annex del Real Decret 1997/1995, de 7 de desembre, BOE núm. 310, de 28 de desembre de
1995 (c.e. BOE núm. 129, de 28 de maig de 1996), que inclou les espècies animals i vegetals d’interès comunitari
que requereixen una protecció estricta.
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1.2.2.

Medi biòtic marí

Biocenosi marina
En aquest apartat es descriuen les comunitats bentòniques existents a les zones d’estudi, ja que no es compta
amb dades específiques de les comunitats planctòniques i nectòniques en la zona d’estudi.
Les comunitats bentòniques existents en l’entorn del projecte han estat definides en base al reconeixement visual, a la
cartografia i a la bibliografia existent.
Atesa la naturalesa dels substrats trobats i de les comunitats observades a l’entorn del port del Garraf, es defineixen
de manera teòrica dos tipus de comunitats naturals associades a dues tipologies de substrat:
•
•

Comunitat de substrat rocós
Comunitat de substrat sedimentari sense cobertura vegetal

En general, la major part del fons marí de la zona del port del Garraf en què s’emmarca el present estudi, dominen els
fons sorrencs, en els quals es desenvolupen comunitats de substrat sedimentari sense cobertura vegetal, encara
que també s’ha observat comunitats de substrat rocós.
Comunitat de substrat rocós
A les zones d’estudi, el substrat rocós es limita als blocs dels espigons i dics d’atenuació del port del Garraf.
Aquesta comunitat de substrat rocós de les zones d’estudi, amb diversitat i riquesa d’espècies relativament baixa
respecte d’altres ambients no urbans, d’aspecte empobrit, s’ha trobat una forta presència d’espècies tolerants,
d’àmplia valència ecològica i resistents a la contaminació.
Comunitat de substrat sedimentari sense cobertura vegetal
En aquests fons sedimentaris, els més abundants a la zona d’estudi, es troben les comunitats de sorres mediolitorals
(zona de trencament), de sorres mitges ben calibrades i de sorres fines en zones més fondes, encara que s’ha
observat la presència d’un àrea força extensa de sorres gruixudes entre els 14 i els 20 metres de fondària intercalat
per presència de petites zones amb mata morta de posidònia.
Les comunitats de substrat sedimentari estan constituïdes pels organismes macrobentònics que habiten en els
intersticis del sediment i on es desenvolupa un poblament animal divers entre el que destaquen els anèl·lids poliquets,
mol·luscs i crustacis.

Localització de les comunitats litoral de la zona del port
del Garraf. Font: Pla de Ports de Catalunya
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1.3. Espais d’interès natural
El port del Garraf es troba rodejat per dues zones incloses dins la Xarxa Natura 2000: per mar, per l’àmbit de
l’espai protegit conegut com Costes del Garraf (ES5110020), i per la seva vessant terrestre, per les Serres del Litoral
Central (ES5110013). De fet, els límits d’ambdós espais exclouen únicament la zona del port i urbanitzacions properes.
Ambdues zones són, a més, espais d’interès natural que formen part del PEIN Massís del Garraf i Costes del Garraf.

Espais PEIN i de la Xarxa Natura 200 pròxims al port esportiu del Garraf.

Actualment, l’únic espai protegit situat a la vessant marina del Garraf és el conegut com a Costes del Garraf, integrat
dins del Pla d’Espais d’Interès Natural i dins la Xarxa Natura 2000 (codi ES5110020) de la Unió Europea.
És un espai íntegrament marí considerat zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i lloc d’importància
comunitària (LIC) que s’estén al llarg de 26.473 hectàrees des de Cunit fins a Viladecans, fins al límit aproximat
dels -50 m, però entrant en contacte amb la costa només en aquells indrets on pot connectar amb els límits del
Parc Natural del Garraf. Així doncs, es troba proper a varis dels ports objecte d’estudi (Cubelles, Vilanova i la Geltrú,
Garraf i Ginesta).
El Parc Natural del Garraf, inclòs a la Xarxa Natura 2000, es troba entre les comarques del Baix Llobregat, l’Alt
Penedès i el Garraf, al sector sud-oest de l’anomenada Serralada Litoral Catalana, i abasta un total de 12.820
hectàrees. Es tracta d’un paisatge eminentment rocós i agressiu, amb nombroses cavitats subterrànies formades
per l’acció de l’aigua sobre la pedra calcària. El relleu està solcat per rieres seques encaixades entre el rocam,
conegudes com a fondos. Els cims més alts són la Morella (595 m) i el Rascler (572 m). El Massís del Garraf es
considera Lloc d’Interès Geològic ja que es troba a l’inventari i catàleg de geòtops i geozones de Catalunya amb el
codi 348.
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A més, actualment existeix un projecte de creació d’una reserva marina al Garraf impulsada per un agent privat
(Acció Natura).
En els penya-segats de les costes del Garraf hi podem trobar els següents Habitats d’Interès Comunitari:
- Penya-segats de les costes mediterrànies colonitzats per vegetació, amb ensopegueres (Limonium spp.)
endèmiques.
Codi 1240. No prioritari
- Matollars termomediterranis i predesèrtics. Codi 5330. No prioritari
- Pinedes Mediterrànies. Codi 9540. No prioritari
- Costers rocosos amb vegetació rupícola. Codi 8210. No prioritari
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1.4. El paisatge
L’àmbit geogràfic de l’actuació s’emmarca dins del terme municipal de Sitges. El tram litoral en el qual s’inclou la
zona d’estudi pertanyia, en el passat, a una unitat fisiogràfica més gran que s’estenia des de Blanes fins el massís del
Garraf, i que actualment ha quedat fraccionada pel port de Barcelona.
El terme municipal de Sitges es troba a la balconada que dóna al mar del massís del Garraf, coneguda per les costes del
Garraf. És una costa brava, amb penya-segats d’altitud considerable en alguns trams, que arriben arran del mar i formen
un traçat força rectilini, només trencat per petites cales. El paisatge és original, diferent i únic a tot el Principat, relleus
baixos i arrodonits, valls profundes i de vessants escarpats, amb parents rocoses de color gris-blanquinós. L’aspecte
feréstec, àrid i dur del sector interior del terme contrasta amb la visió refrescant del mar que es frueix als turons i a
les carenes litorals. Una bona part del terme és compost per materials calcaris del Juràssic i del Cretaci.
El port del Garraf es troba immers en un tram de la costa catalana característica per estar formada per parets de roca
calcària de color clar que s’endinsen al mar verticalment. Entre la platja Morisca, a ponent, i el port del Garraf la costa
va guanyant alçada fins arribar a uns penya-segats verticals anomenats la Falconera amb una alçada de 130 m.
A llevant del port es troba la petita platja del Garraf, llarga i estreta i amb sorra fina mesclada amb pedres i roques.
En aquest tram la via del tren discorre paral·lela i molt propera a la costa, travessant túnels per salvar l’orografia
costanera.

Vista de la platja Morisca, a ponent del port del Garraf.
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1.5. Medi socioeconòmic

Població i territori
El port esportiu del Garraf pertany al terme municipal de Sitges, comarca del Garraf. Sitges és un municipi
costaner de 28.527 habitants (any 2017) amb una superfície de 43,8 Km2 i una densitat de població de 650
hab/Km2.
Demografia
La zona del Garraf es caracteritza per tenir una població estable després d’una llarga temporada de fort
creixement. En el cas concret de Sitges, l’increment poblacional és clar, sobretot des de l’any 1991. A l’any 1998 la
població era de 17.600 habitants, mentre que al 2007 havia crescut fins 26.225 habitants.

La població és relativament jove ja que, considerant l’estructura poblacional per edats del 2008, el percentatge
de població inferior a 14 anys era del 15,5% (16,1% a nivell comarcal), mentre que els majors de 65 anys
representaven el 13,8% del total de la població (13,7% a nivell comarcal).
A la següent taula es mostra l’evolució de la població per sexes del municipi de Sitges als darrers anys i es
compara amb l’evolució de la comarca i del total de Catalunya.
L’estructura poblacional per sexes es troba pràcticament constant, aconseguint un equilibri amb un augment de
la població masculina des de l’any 2001 ençà. A nivell comarcal i autonòmic, la representació és pràcticament
paritària, tot i que també s’observa un lleuger augment de la població masculina en aquest mateix període.

L’activitat econòmica
L’economia del Garraf i concretament a Sitges es fonamenta bàsicament en el sector serveis. Segueixen a molta
distància els sectors de la construcció i la indústria. En el cas de Sitges té més importància la construcció que la
indústria malgrat que ocupa menys treballadors, situació inversa a la que es produeix en el conjunt de la comarca on
el pes de la indústria és més gran.
Al municipi de Sitges, seguint la tendència del Garraf i de Catalunya en general, el sector predominant és el de
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serveis, seguit en importància pel sector secundari, en el que la indústria té un pes superior al de la construcció.
La tendència en un i altre subsector però és diferent i així, mentre que l’ocupació a la indústria tendeix a perdre
pes, la construcció en guanya. El sector primari s’ha mantingut pràcticament constant en el percentatge de població
ocupada.
La renda mitjana per habitant és de 18700 € superior a la mitjana de Catalunya 16800€ (idescat 2015)

Infraestructures
En aquest apartat es detallen les infraestructures a l’entorn de l’àmbit de l’avantprojecte del port del Garraf.

Detall del front marítim on es localitza el port del Garraf.

Infraestructures viàries i ferroviàries
En primer lloc, trobem les anomenades de primer ordre, entenent-les com aquelles carreteres interurbanes i
locals que presenten un trànsit de magnitud important, així com la via fèrria.
Les principals artèries de comunicació de la comarca segueixen la direcció NE-SO, de forma més o menys paral·lela
a la línia de costa. Així, l’autopista Pau Casals (C-32) i la carretera C-31 es troben relativament properes al port de
Garraf. La unió amb aquestes dos importants vies des del municipi de Sitges es realitza mitjançant les carreteres
C-246a, B-211 i C-211 entre d’altres.
Finalment, pel municipi de Sitges passa una línia de ferrocarril de la RENFE, la línia 8 Barcelona-Vilanova-St.VicençValls- Picamoixons, una de les línies que suporta un trànsit més intens i variat de trens, amb parada al barri del Garraf.
En segon lloc, trobem les anomenades infraestructures de segon ordre, que corresponen a aquelles vies que
presenten una utilització discontínua o un trànsit força reduït. Aquí englobaríem tots els camins que es comuniquen
d’alguna forma amb el tram d’estudi.
Quant a la zona d’estudi en particular, l’accés al port de Garraf es realitza a través de la carretera del port que
enllaça amb la carretera C-31.

Infraestructures portuàries, serveis i edificacions
El port de Garraf (41º15' N, 1º54' E) es va construir l’any 1901 com a embarcador per portar pedres al port de
Barcelona. Posteriorment, l’any 1965, el Club Nàutic Garraf va reformar el port. L’any 1988 es va enderrocar el port
i se’n va construir un de nou per tal de superar els problemes d’aterrament que dificultaven l’accés al port de les
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embarcacions de calats grans. El port està gestionat de manera indirecta per Ports de la Generalitat mitjançant el
Club Nàutic Garraf.
La superfície total del port és de 88.868 m2, dels quals 60.339 m2 corresponen a mirall d’aigua.
L’estructura de recer del port està formada per un dic a llevant amb un tram rectilini d’uns 400 m de longitud, i un
tram final d’uns 250 m amb planta corba. El contradic, a ponent, té uns 250 m de longitud. La bocana, amb una
amplada d’uns 40 m, té un calat de 5 m.
Els 527 amarratges es distribueixen entre els molls adossats al dic i contradic, els quatre pantalans paral·lels al
contradic i els dos paral·lels al dic de recer. El port també té una àrea d’avarada que ocupa gran part de la superfície
de la zona nord.
A la següent taula es mostra el nombre d’amarratges que hi ha segons l’eslora de les embarcacions.
ESLORA (L)
L<6m

NÚM. D’AMARRATGES
47

PERCENTATGE (%)
9,0

6m<L<8m

208

39,8

8 m < L < 10 m

109

20,9

10 m < L < 12 m

107

20,5

12 m < L < 15 m

2

0,4

15 m < L < 20 m

48

9,2

L > 20 m

1

0,2

522

100

TOTAL

A uns 3 km a ponent del port del Garraf hi ha l’embarcador de Vallcarca, un port industrial amb trànsit de vaixells
mercants de mig i petit tonatge, encara que no de manera molt freqüent. I a llevant el port esportiu de Port
Ginesta.

Xarxes de serveis
Com a principals infraestructures i serveis existents a l’àmbit de l’estudi es citen els següents:
Aigua potable. La xarxa pública d’aigua actualment abasta la totalitat de les edificacions i instal·lacions
portuàries.
Xarxa de sanejament. El port disposa d’una xarxa de sanejament. Es disposa d’una estació depuradora
que envia les aigües tractades directament a mar.
Xarxa elèctrica. La distribució i subministrament de l’energia elèctrica a l’entorn i interior del TM de
Sitges és el grup ENDESA, un cop es va apropiar de les instal·lacions de FECSA i ENHER existents a la
zona. La Xarxa de M.T al Garraf té el punt de subministrament des de la subestació de Vallcarca.
Enllumenat públic. La xarxa d’enllumenat públic s’estén a tot l’espai públic del port.
Xarxa d’hidrants: Existeix una xarxa d’hidrants cap a la zona de l’EDAR.

Gestió de residus
A la zona d’escar del Port del Garraf es disposa d’un punt de recollida de residus, que consisteix en:
- Una bomba d’aspiració per recollir l’oli
- Dipòsit per als olis usats
- Magatzem per als envasos
- Contenidor per als filtres i draps que han estat en contacte amb l’oli.
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Al final del moll de contradic es disposa d’un punt de recollida de residus, adjacent a les instal·lacions de
subministrament de combustible per a les embarcacions, amb les següents instal·lacions:
Punt de recollida de sentines
Una bomba d'aspiració
Separador d’hidrocarburs (capacitat 400 litres) per tractar aigües de sentina
L’hidrocarbur serà gestionat per una empresa
autoritzada Punt de recollida d’aigües residuals
Una bomba d'aspiració
Abocament a la xarxa de clavegueram
A més es disposa de diverses papereres de recollida selectiva: paper, envasos i vidre

Edificacions i construccions existents
El port disposa de edificacions amb un sostre total de 3.444 de sostre edificat.

Infraestructures industrials
Cal destacar diverses pedreres properes, situades en els trams de costa de llevant del port, entre el port del Garraf i
port Ginesta, i de ponent, entre el port i Vallcarca.

Emissaris
Existeixen tres emissaris submarins al municipi de Sitges i, per tant, amb possible influència sobre l’àrea estudiada. A
la següent taula es presenten les seves característiques. Amb l’ampliació es preveu que E.S. de l’EDAR del Port del
Garraf tingui el seu.

Nom
Origen
Emiss
E.S. de
EDAR St.
les
Pere de
E.S.
EDAR St.
Aiguadolç
Pere de
E.S.
EDAR St.
La
Pere de
Font: Modificat de l’ACA.

Estat actual
Funcioname
nt
Emergència
Emergència

Longitud
(m)
1.910

Fond
àri
14

600

7

1.660

12

Localitzaci
ó respecte
13.000 m a
ponent
8.530 m a
ponent
10.130 m a
ponent

Coordenad
es
UTM X: 398067
UTM Y: 4562648
UTM X: 401823
UTM Y: 4565217
UTM X: 400592
UTM Y: 4563970

Esculls artificials
Pel que fa a l’àmbit marítim, a la zona d’influència, encara que suficientment allunyades, s’ha localitzat una
àrea d’esculls artificials situada aproximadament a uns 4 km al sud-oest del port (enfront de l’embarcador de
Vallcarca), entre les batimètriques de 20 i 30 m (escull del Garraf-Penedès, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación).
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1.6. Mobilitat
El municipi de Sitges té un núm. de turismes de 4.012, amb una motorització de 397 turismes/1.000 habitants,
inferior a la mitjana catalana (496 turismes/1000 hab.), segons dades de l’anuari Social d’Espanya de l’any 2012 de
la Fundació la Caixa. Si s’analitza l’entrada de vehicles al municipi, en tots els casos l’hora punta es registra entre
les 19 h i les 20 h. Pel que fa a la sortida del municipi, la distribució de l’hora punta varia segons la via. A la
carretera del Port, al barri del Garraf, l’hora punta en direcció a mar és de 10h a 11h mentre que en direcció
muntanya és de 19 h a 20 h i la intensitat de vehicles és de 2.400 veh./dia. D’aquests, el 94 % de vehicles són
turismes mentre que un 3% són de motocicletes i un altre 3% de vehicles pesats. Cada dia hi ha 2.685 desplaçaments
amb origen el municipi de Sitges que es dirigeixen a altres localitats fora de la comarca del Garraf per qüestions de
feina o d'estudis. La del Barcelonès és comarca de destinació del 74% de la mobilitat generada en el municipi de
Sitges.

Accessos al port
Només hi ha dues vies d’accés al port. El principal és des de la cruïlla que surt de la carretera C-31 a l’altura de les
pedreres de Lafarge i Asland que connecta amb el nou pas sota el ferrocarril de dos carrils de circulació. Un cop es
passa el nou túnel, es connecta amb la carretera al Port a través del túnel que limita el domini portuari. L’altre és a
través del túnel que enllaça el camí de terra de les pedreres de Lafarge i Asland i el carrer d’Arrabal del Mar, que
connecta amb la Carretera al Port.

Vials del port
Al sistema viari i d’espais lliures del Port del Garraf (entenent-se com el que queda circumscrit en la zona de servei
del Port) ocupa una superfície total de 22.600 m2. La velocitat màxima de tots els vials del port és de 30Km/h.
El vial d’entrada al Port comença en la sortida del túnel i finalitza en el control d’accés (carretera del Port), té
una longitud aproximada de 330 metres i una amplada de 7 metres, i és de dos sentits de circulació (3,5 metres
d’amplada en cada sentit). La vorera té una amplada mínima d’1 metre, tot i que en alguns punts propers a les
residències i a les zones enjardinades que es troben en el marge superior, la vorera s’estreny fins a mig metre
aproximadament.
Després del punt de control d’accés, el vial segueix 175 metres per una pendent suau amb plataformes per reduir
la velocitat fins arribar a la corba d’entrada, on després del gir arriba fins la cruïlla del vial del moll de ponent, la
rampa de la zona de varada i el moll de contradic. Aquest vial té també una petita vorera de mig metre a ambdós
costats pel trànsit de vianants. L’amplada d’aquest vial segueix sent igual que en l’anterior cas.
Al girar a la dreta des d’aquesta darrera cruïlla es troba un vial de 25 metres de longitud que dona accés a la zona
de varada i zona logística de l’escola de vela del C.N. Garraf. Aquest vial no disposa de senyals viàries tipus ni de
voreres donat que és tan sols un accés que s’utilitza puntualment en el cas de càrrega i descàrrega d’embarcacions
lleugeres.
El vial del moll del contradic es troba en alineació al tram final del vial que dona accés al port i finalitza en
la zona de subministrament de combustible. Té una longitud total de 180 metres, i una amplada de 5 metres,
permetent la circulació en ambdós sentits (2, 5 metres per sentit). Aquest vial té una petita vorera de mig metre per
al trànsit de vianants que volen accedir als pallols de la zona.
El vial del moll de ponent transcorre perpendicular a l’alineació del moll del contradic i comunica la zona on
s’ubiquen les instal·lacions del club nàutic amb el vial d’accés i els vials d’altres molls. Té una longitud de 375
metres (fins el primer angle) i una amplada una mica més gran que la del moll de contradic, d’uns 5,5 metres. A 125
metres de l’inici d’aquest vial, en front de la zona de magatzems, es troba una explanada que dona servei com àrea
d’aparcament i ocupa una superfície de 2100 m2.
El vial del moll de la grua transcorre paral·lel a la vorera del moll, on es troben les zones tècniques de la grua, pòrtic
elevador i zona de varada. Té una longitud de 200 metres (fins l’ angle recta que dona pas al vial del moll de llevant)
i la mateixa amplada que la del moll de contradic, d’uns 5,5 metres.
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Finalment, el vial del moll de llevant, amb una longitud de 300 metres, ocupa l’espai adjacent al dic de recer del
port. Té una amplada de vial igual que en els anteriors casos, on també es troba una estreta vorera de mig metre per
el trànsit de vianants.
Mesures per evitar accidents: Dins de l’àmbit del port s’han definit les següents mesures de regulació del trànsit
per evitar accidents
El vial del port és l’itinerari obligatori per al trànsit pesat i està limitada la velocitat a 30 Km/h. També
s’han instal·lat plataformes en forma d’esquena d’ase amb la funció de reduir la velocitat de la circulació.
Els passos per a vianants s’adeqüen a la normativa de supressió de barreres arquitectòniques i estan
degudament senyalitzats tant horitzontalment com verticalment.

Desplaçament a peu i en bicicleta
L’eix principal del poble del Garraf es pot dividir amb la carretera del Port i el carrer de Josep Llorach. Aquests
concentren les principals activitats del poble del Garraf. Així, la carretera del Port vertebra la franja litoral del
nucli urbà de nord a sud connectant la platja i el port. D’altre banda, la mateixa carretera del Port connecta amb
el carrer de Josep Llorach, que és el carrer que enllaça amb el nucli urbà del poble. Els accessos al port pels vianants
són:
La connexió a peu entre el port i l’eix de vianants només es port realitza a través de la carretera del Port.
Existeixen els següents enllaços per a vianants entre el port i la ciutat:
Accés carretera del Port: Per la carretera del Port, seguint l’accés amb barrera que tenen el vehicles per accedir al
port. L’accés presenta una certa obstrucció atès a les barreres d’entrada i sortida del port. Un cop passades les
barreres, els vianants també poden optar per entrar per la passarel·la que connecta amb l’edifici del Club Nàutic
Garraf.
Accés escales: Accés relacionat amb les escales que es localitzen a la mateixa carretera del port, i que
desemboquen a l’alçada de la unió entre el moll de ponent i el moll de ribera. També hi ha unes escales que
enllacen la carretera del Port i el nucli urbà.
Ca la Cala Bou: Entre la connexió de la carretera del Port i el carrer d’Arrabal del Mar, existeix un camí de terra que
arriba fins a la Cala Bou, situada a ponent del contradic del port del Garraf.
Al poble del Garraf no existeix cap carril bici.
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Desplaçament en transport col·lectiu
Ferrocarril
El poble del Garraf està connectat a Barcelona i a Sitges per la línia R2 de rodalies de RENFE (Sant Vicenç de
Calders - Barcelona - Maçanet/Massanes).
En direcció Barcelona circulen uns 19 trens diaris durant el dia cada hora. En direcció St. Vicenç de Calders
circulen uns 20 trens diaris durant el dia cada hora. La xarxa ferroviària que passa pel Garraf és la següent:

Autobusos urbans: Línea L4- Les Botigues
Estació de Renfe de Sitges- Estació de Renfe de Castelldefels: Sis expedicions diàries per
sentit. Parada al poble del Garraf: Estació de Renfe del Garraf
Autobusos interurbans: No existeix cap línia d’autobús de recorregut interurbà amb parada al poble del Garraf
Compartir cotxe: L’objectiu és fer un ús racional del cotxe o transport privat, facilitar als ciutadans una alternativa
en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat, disminuir la contaminació
produïda pels vehicles privats i millorar la utilització de l’espai. El servei consisteix en facilitar la trobada de persones
que estan interessades en compartir vehicle privat a l’hora de fer un viatge, com pot ser: per anar a treballar, a la
universitat o bé altres llocs.
Mitjançant aquest servei, es pot veure on-line les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant el que
altres persones fan. A través del correu electrònic es poden posar en contacte amb i d’aquesta forma es poden
veure preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada
de companys i companyes de viatge.

Situació actual de la xarxa viària
Xarxa general: Les vies que voregen el nucli urbà del poble del Garraf i que canalitzen el trànsit de pas que passa per
dins del municipi són:
La carretera C-31 (“Costes del Garraf”): Aquesta era la via tradicional d’accés a la comarca del Garraf
provinent de Barcelona i actualment és l’alternativa gratuïta a l’autopista C-32. Té un trànsit aproximat de
14.000 veh./dia (mes de juliol) mesurat abans de la rotonda dels Plans d’Aigualdolç.
L’autopista C-32 (Autopista Pau Casals): Aquesta via és una autopista de pagament amb direcció estoest que travessa el Parc Natural del Garraf en sentit Baix Llobregat (est) i comunica amb l’AP-7 en sentit
el Vendrell (oest). La seva intensitat de trànsit és de prop 30.000 veh/dia a l’alçada dels túnels del Garraf.
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Infraestructures viàries i ferroviàries pròximes al port esportiu del Garraf. Font: Ajuntament de Sitges.
El municipi de Sitges té un núm. de turismes de 4.012, amb una motorització de 397 turismes/1.000 habitants,
inferior a la mitjana catalana (496 turismes/1000 hab.), segons dades de l’anuari Social d’Espanya de l’any 2002 de
la Fundació la Caixa. Si s’analitza l’entrada de vehicles al municipi, en tots els casos l’hora punta es registra entre
les 19 h i les 20 h. Pel que fa a la sortida del municipi, la distribució de l’hora punta varia segons la via. A la
carretera del Port, al barri del Garraf, l’hora punta en direcció a mar és de 10h a 11h mentre que en direcció
muntanya és de 19 h a 20 h i la intensitat de vehicles és de 2.400 veh./dia. D’aquests, el 94 % de vehicles són
turismes mentre que un 3% són de motocicletes i un altre 3% de vehicles pesats. Cada dia hi ha 2.685 desplaçaments
amb origen el municipi de Sitges que es dirigeixen a altres localitats fora de la comarca del Garraf per qüestions de
feina o d'estudis. La del Barcelonès és comarca de destinació del 74% de la mobilitat generada en el municipi de
Sitges.
El trànsit actual: Per l’anàlisi del trànsit actual es disposa de “l’Informe Territorial de la comarca del Garraf.”, i de
“l’Informe de Mobitlitat” del POUM de Sitges. Aquestes dades procedeixen de tot tipus d’aforaments efectuats per
les administracions titulars de les vies, que són el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i
d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, segons la carretera de què es tracti. Aquestes dades cal
considera-les bastant ajustades a l’estat actual, ja que ni les activitats principals, ni l’estructura de la xarxa viària ha
canviat. Les conclusions principals d’aquest estudi són les següents:
Aforaments: En l’accés principal a la zona portuària del port del Garraf, a la carretera del Port, es comptabilitza una
intensitat mitja diària (IMD) de 2.409 i una velocitat mitjana dels vehicles de 30 km/h. Així mateix, segons un
estudi dut a terme un dia puntual a l’Agost de 2009, època de l’any amb major aflorament, el número de vehicles
privats estacionats als aparcaments van ser de 164, gairebé la meitat del total d’aparcaments disponibles (331).

Intensitat mitja diària (IMD) totals de la xarxa bàsica del Garraf (En un requadre vermell la zona d’estudi). Font:
Informe Territorial de la Comarca del Garraf sobre la Mobilitat i les Infraestructures de transport.
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Situació prevista de la xarxa viària
La proposta de la xarxa viària del POUM (2006) inclou la millora de l’accés al barri del Garraf, al port i a la platja.
Aquesta proposta ja es va dur a terme parcialment el 2009 amb el nou el nou túnel situat al costat de l’antic túnel.
Aquest nou túnel té una alçada de 9,10 m, un ample de 8,20 m i 63 m de llarg amb dos carrils per a automòbils, un
per a cada sentit de circulació, i una vorera de seguretat de 1,30 m.
Uns dels altres objectius per a la millora de l’accés és fer un projecte d’un altre túnel objectiu, a ponent del poble
del Garraf, aprofitant l’accés de les pedreres.

Millores d’accés al poble del Garraf. Font: Ajuntament de Sitges i Google Maps.
D’altra banda, segons “l’Informe Territorial de la Comarca del Garraf sobre la Mobilitat i les Infraestructures de
transport”, el tram de la carretera C-31 comprés entre Castelldefels i Sitges, malgrat el seu disseny amb una
calçada única i un traçat molt condicionat per l’orografia del massís del Garraf, suporta un nivell de trànsit que
l’any 2006 va superar els 25.700 vehicles diaris, amb percentatges de camions similars o superiors als de l’autopista
C-32 (part d’aquests camions són els que recullen material de les canteres). Així, no és d’estranyar que els models
de predicció del trànsit anuncien un empitjorament dels nivells de servei en la xarxa de carreteres de la comarca del
Garraf.

Aparcament
Aparcament reservat i mobilitat reduïda
El Club Nàutic del Garraf disposa de 10 places d’aparcament reservat, totes elles degudament senyalitzades i
ubicades al Moll de Ponent just davant dels 5 magatzems. Alhora en les proximitats de la Seu Social del CNG, es
troben 3 places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, degudament senyalitzades.
Aparcament general
A la carretera del port es localitza una zona d’aparcaments en línia a la vora més propera al Port (amb 30 espais
d’aparcament aproximadament).
En el tram on es produeix la corba, un cop passat el punt de control d’accés, també es troba una zona
d’aparcaments (12 espais), en aquest cas en bateria (freqüentment utilitzada pels treballadors del port al ser la més
propera a la zona logística).
En el moll del contradic té hi ha dues zones d’aparcament, una zona d’aparcament en bateria al costat de la vorera
del moll amb 60 places, i una zona d’aparcament en línia al costat dels pallols, al costat del contradic, amb 30 places.
En el moll de ponent, en front els magatzems es localitza una explanada on hi ha 4 zones d’aparcament, 2 laterals
d’aparcament en línia (amb 10 places cadascuna) i 2 centrals d’aparcament en bateria (amb 24 places cadascuna).
Hi ha dos passos de vianants per creuar des de la vorera de la zona d’instal·lacions fins als pantalans que es troben
en front. Al costat de la vorera del moll de ponent es troben tres zones d’aparcaments dividides per aquests
passos de vianants amb 7 places d’aparcament cadascuna. Al final d’aquest vial, on es junta amb el vial del moll
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de ribera es troba una altra àrea d’aparcament (en bateria) amb espai per 40 cotxes.
Enfront de la zona d’escar hi ha dues zones d’aparcament en bateria dividides per un pas de vianants que comunica
la zona d’escar amb el pantalà 6. Entre les dues zones donen espai per a 15 vehicles.
En el moll de llevant es localitza en primer lloc una zona d’aparcament en línea de 125 metres de longitud amb
cabuda per 25 vehicles. Després d’aquesta primera zona d’aparcaments es troben 3 més intercalades entre els
pallols, amb espai per a 5 vehicles cadascuna. Així, es comptabilitzen en total 331 places d’aparcament.
1.7. SENSIBILITAT DEL MEDI
En Base a les condicions i característiques dels diferents components del medi, s’estableixen els graus de sensibilitat
detallats a continuació:
-

Àrea de sensibilitat molt alta. Els espais que tenen aquesta consideració són les Costes del Garraf (LIC i
ZEPA) i Serres de Litoral Central (LIC i ZEPA), ambdós espais inclosos dins la Xarxa Natura 2000, el Parc
Natural del Garraf (PEIN) i les praderies de fanerògames marines.
La costa de penya-segats, des d’Aiguadolç fins a Punta Ginesta, present algunes surgències d’aigua
subterrània. Des d’un punt de vista ambiental aquestes surgències actuen com desguassos naturals del
sistema càrstic del Garraf.

-

Àrea de sensibilitat alta. S’han inclòs dins aquesta sensibilitat els penya-segats del Garraf no considerats
dins els límits de la Xarxa Natura 2000 o del PEIN del Massís del Garraf, per constituir hàbitats d’espècies
d’ornitofauna amenaçades i flora catalogada i per ésser un tret molt característic del paisatge del Garraf.
També s’han inclòs les zones amb presència de margalló (Chamaerops humilis).

-

Àrea de sensibilitat mitjana. Englobem en aquesta zona les platges existents a Ponent i a Llevant del port
del Garraf per la importància socioeconòmica que té l’element de platja en un entorn costaner turístic
com es l’àmbit objecte d’estudi. També s’inclouen els fons marins lliures d’ocupació, per constituir un
recurs no renovable i alhora ser hàbitat d’espècies marines, les pinedes i els camps de conreu (especialment
vinyes) pròxims a la zona d’estudi.

-

Àrea de sensibilitat baixa. Les àrees no englobades en les anteriors categories són de baixa sensibilitat
perquè en relació al medi terrestre la intervenció humana l’ha fet poc sensible a noves alteracions.
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2.

RISCOS AMBIENTALS RELLEVANTS

En compliment de l’annex 1 de la Llei 9/2006 relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes
sobre el medi ambient, el qual defineix els continguts mínims de l’informe de sostenibilitat ambiental, es descriuen,
a continuació els principals riscos per al medi ambient i per a la seguretat i el benestar de les persones.
El risc ambiental més rellevant detectat és el risc d’inundació. A l’àmbit de l’avantprojecte hi desaigüen els
següents cursos fluvials
El torrent de la Falconera, desembocadura del qual es situa a ponent del propi port. Aquest desemboca
pràcticament a la bocana del port del Garraf
El torrent Fondo del Salt, a llevant del port del Garraf.
Per a la redacció de l'INUNCAT a les conques internes, es va procedir des de l’Agència Catalana de l’Aigua a la
delimitació de zones inundables a escala regional. L’objectiu principal de l’estudi és la definició de les conques
internes de Catalunya; definició de les zones inundables a escala 1:50.000 mitjançant l’ús combinat de models
hidràulics i tècniques de delimitació geomorfològica dels espais potencialment inundables.
L'àmbit d'aquest estudi comprèn les conques internes de Catalunya, de les qual s'han delimitat les zones
potencialment inundables des del punt de vista geomorfològic de pràcticament tots els cursos fluvials de certa
entitat; i s'han modelitzat hidràulicament més 1000 km de cursos fluvials principals (Muga, Llobregat, Fluvià, Foix,
Ter, Gaià, Besòs, Francolí, Tordera i Daró). La memòria és una síntesi de la informació inclosa a la resta de volums,
alhora que aprofita per situar el context i els criteris desenvolupats durant l’elaboració de la delimitació de les zones
inundables.
La metodologia emprada per caracteritzar les zones inundables ha seguit tres línies bàsiques:
Zones inundables segons períodes de retorn: Delimitació de les zones inundables corresponents a
períodes de retorn de 500, 100 i 50 anys en els rius amb més entitat.
En el cas que ens ocupa, s’ha consultat el corresponent plànol de delimitació de zones inundables per
modelització hidràulica. En aquest cas l’àmbit d’estudi no s’ubica dins de la delimitació corresponent a les
línies d’inundació ni en l’àrea inundada per a períodes de retorns de 50, 100 o 500 anys.
Zones potencialment inundables: Delimitació de zones potencialment inundables segons criteris
geomorfològics.
Per determinar el risc d’inundació s’ha procedit a la revisió del corresponent plànol de Delimitació
geomorfològica de les zones potencialment inundables i punts crítics. El plànol estableix que l’àmbit
d’estudi s’ubica en zona qualificada com potencialment inundable.
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Zones potencialment inundables des del punt de vista geomorfològic. Font: ACA.

Les causes principals d’aquest risc les podem trobar en diferents factors que com a resum són:
El progressiu canvi d’usos del sòl i la progressiva impermeabilització del sòl.
La reducció de la vegetació a la conca
L’existència d’infraestructures perpendiculars al curs d’aigua amb efecte barrera
No obstant el risc a l’àmbit d’estudi es pot considerar molt baix, no detectant-se cap punt crític. D’altra banda, no es
modifica els usos actuals de la zona potencialment inundable, quedant aquesta fora de l’àmbit de
l’avantprojecte. S’estima que el risc d’inundació es situa aigües amunt de la línia del ferrocarril i de la C-31.
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Detall de la zona potencialment inundables des del punt de vista geomorfològic pròxima al port del
Garraf

3.

EFECTES SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT

En aquest apartat es presenta una identificació i valoració dels principals riscos ambientals derivats del
desenvolupament de les propostes.
Bàsicament, el que es valora són els riscos ambientals derivats del canvi d’usos proposats així com els principals
factors ambientals que poden condicionar aquest canvi d’usos. La valoració s’ha dut a terme tenint en compte,
d’una banda, els diferents usos i projectes proposats, i per l’altra, les variables o factors ambientals que poden ser
afectats.
La metodologia emprada per a la identificació i valoració del risc d’impacte s’ha basat en criteris i conceptes tècnics
especificats a l’Annex 1 del Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de julio, de evaluación de
impacto ambiental, també recollits en la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del RDL 1302/1986, i en el
Decret 114/1988 de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental (DOGC núm. 1000, de 3/06/1988).
Per a la identificació dels riscos ambientals que es poden generar s’ha partit de dues llistes de control genèriques:
una llista per als diferents usos proposats i l'altra per als factors ambientals susceptibles de ser afectats.
3.1. Identificació dels usos i projectes proposats
L’objecte d’estudi descriu el desenvolupament urbanístic d’una infraestructura portuària . Els usos que es
preveuen, per tant, són els propis dels ports. La majoria de les actuacions van encaminades a la millora dels
serveis i la integració del port amb la ciutat, sigui mitjançant el desenvolupament de nous usos terciaris mixtes o
sigui mitjançant la millora dels espais públics. D’aquesta manera els projectes programats són del següent tipus:
Projectes sobre l’edificació
Projectes de re-urbanització
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Ampliació de terra i noves palanques
Actuacions de dragatge de manteniment

3.2. Identificació dels possibles factors ambientals afectats
A partir de l’estudi del medi s’ha dut a terme una selecció dels factors i subfactors ambientals que poden resultar
afectats per les diferents propostes contingudes en el Pla. Els factors que s’han considerat en el present informe de
sostenibilitat ambiental són els següents:
Medi físic: qualitat de l’aire, qualitat acústica, qualitat de les aigües marines, dinàmica sedimentària,
balanç de materials i residus d’obra, hidrologia superficial i subterrània.
Medi biòtic: biocenosi marina.
Paisatge: Integració paisatgística en l’entorn.
Ordenació territorial: adequació al planejament, mobilitat, espais naturals protegits
Medi socioeconòmic: activitat econòmica.
Recursos naturals: recursos hídrics i recursos energètics.

3.3. Identificació dels riscos ambientals
En aquest apartat es du a terme una primera identificació dels efectes produïts per les diferents propostes
contingudes sobre el medi ambient.
Aquesta identificació es fonamenta en el coneixement previ de l’àrea d’estudi, i es basa en l’experiència prèvia
de l’equip consultor en projectes i plans de característiques similars, així com en la bibliografia especialitzada.
La identificació dels possibles impactes es realitza mitjançant una matriu creuada, l’objectiu de la qual és trobar les
interaccions produïdes entre els diferents usos o projectes urbanístics proposats i els factors ambientals considerats
en el punt anterior.
La llista de riscos ambientals que es poden generar a partir de la interacció entre el conjunt d’actuacions pròpies de
ports i els factors ambientals és la següent:
RI 1. Risc de disminució de la qualitat atmosfèrica RI 2. Risc d’afecció a la qualitat de l’aigua del mar RI 3. Risc d’afecció
a la dinàmica litoral
RI 4. Risc d’afecció al balanç de materials i residus RI 5. Risc d’afecció a la hidrologia superficial
RI 6. Risc d’afecció a la hidrologia subterrània RI 7. Risc d’afecció a la biocenosi marina
RI 8. Modificació de la qualitat paisatgística de l’entorn RI 9. Afecció al model d’ordenació del territori
RI 10. Afecció als espais naturals protegits RI 11. Afecció a la mobilitat
RI 12. Afecció a les activitats econòmiques
RI 13. Risc d’impacte al patrimoni històric i cultural RI 14. Risc d’afecció als recursos hídrics
RI 15. Risc d’afecció als recursos energètics
La matriu creuada permet una primera identificació dels impactes que es produiran. Els impactes que apareixen en
negreta són aquells que, a priori, es consideren més importants.
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Un cop identificats els possibles riscos, se n’ha dut a terme una anàlisi. Aquesta anàlisi inclou una breu descripció del
risc i una valoració, la qual es du a terme a partir de diferents paràmetres de tipus qualitatiu.
3.4. Descripció i avaluació del risc d’impacte
A continuació es presenta una descripció i valoració dels impactes o risc d’impacte sobre cadascun dels factors
ambientals potencialment afectats.
La caracterització i avaluació del risc d’impacte es realitza segons els criteris i conceptes tècnics especificats pel Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, a més d’altres exigides pel
Departament de Medi Ambient (referents a l’aparició de l’impacte, a l’extensió de l’impacte i a la seva situació
respecte l’origen). Aquestes caracteritzacions són:
Segons la intensitat:
Efecte mínim: és el que es pot demostrar que no és notable
Efecte notable: aquell que es manifesta com a una modificació del medi ambient, dels recursos naturals, o
dels seus processos fonamentals de funcionament, que els produeixi o els pugui produir en el futur
repercussions apreciables.
Segons el signe:
Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la població en
general, dins del context d’una anàlisi completa, dels costos i beneficis genèrics i de les externalitats de
l’actuació contemplada.
Efecte negatiu: aquell que es tradueix en una pèrdua de valor naturalístic, cultural, paisatgístic, de
productivitat ecològica, o en un increment dels perjudicis derivats de la contaminació, erosió i altres riscs
ambientals.
Segons la incidència:
Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.
Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a la relació d’un vector
ambiental amb un altre.
Segons el tipus de sistema actiu:
Efecte simple: aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental, o aquell, el mode d’acció del
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qual, és individualitzada, sense conseqüències en la inducció de nous efectes, ni en l’acumulació ni en la
sinèrgia.
Efecte acumulatiu: aquell que quan es propaga l’acció de l’agent inductor, incrementa progressivament
la seva gravetat, a causa de què no existeixen mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal similar a
la de l’increment de l’agent causant del mal.
Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència simultània de diversos agents,
suposa una incidència ambiental superior que la suma de les incidències individuals contemplades
aïlladament. Així mateix, s’inclou dins d’aquest tipus aquell efecte, el mode d’acció del qual indueix a
l’aparició d’altres de nous.
Segons l’aparició:
A curt termini: es manifesta abans d’un any
A mig termini: es manifesta abans dels 5 anys
A llarg termini: es manifesta després dels 5
anys Segons la persistència:
Efecte permanent: suposa una alteració indefinida en el temps
Efecte temporal: suposa una alteració no permanent en el temps. Amb un termini temporal de
manifestació que pot ser estimat o determinat.
Segons la reversibilitat:
Efecte reversible: aquell en el qual l’alteració que suposa pot ser assimilada per l’entorn de forma
mesurable, a mig termini, a causa del funcionament dels processos naturals de la successió ecològica, i
dels mecanismes d’autodepuració del medi.
Efecte irreversible: aquell que suposa la impossibilitat o la dificultat extrema, de retornar a la situació
anterior a l’acció que el produeix.
Segons la recuperabilitat:
Efecte recuperable: aquell on l’alteració que suposa pot ser eliminada, ja sigui per l’acció natural, o
per l’acció humana.
Efecte irrecuperable: quan l’alteració no pot ser recuperada.
Segons la seva periodicitat:
Efecte periòdic: aquell que es manifesta com un mode d’acció intermitent i continu en el temps.
Efecte d’aparició irregular: es manifesta de forma imprevisible en el temps, i les seves alteracions s’han
d’avaluar en funció d’una probabilitat d’ocurrència.
Segons la manifestació:
Efecte continu: aquell que es manifesta com una alteració constant en temps, acumulada o no.
Efecte discontinu: aquell que es manifesta per mitjà d’alteracions irregulars o intermitents a la seva
permanència.
Segons l’extensió:

Efecte localitzat

Efecte extensiu
Segons la situació:

Proper a l’origen

Allunyat de l’origen

La valoració del risc d’impacte pròpiament dita es fa segons l’efecte d’un determinat impacte sobre els factors
ambientals, i del grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades.
Compatible: aquell la recuperació del qual és immediata una vegada ha conclòs l’activitat que el
produeix, i no necessita pràctiques protectores o correctores. S’aplica així mateix als impactes positius.
Moderat: aquell la recuperació del qual no precisa de pràctiques protectores o correctores
intensives, i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix un cert temps.
Sever: aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeixen l’adequació de mesures
correctores o protectores, i on, fins i tot amb aquestes mesures, la recuperació requereix un període de
temps dilatat.
Crític: aquell amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es produeix una pèrdua
permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, fins i tot amb
l’aplicació de mesures correctores.

41

Annex 4 Avaluació Ambiental

3.5. Incidència sobre la qualitat atmosfèrica
Les propostes tindran les següents conseqüències sobre la qualitat atmosfèrica:
Fase d’execució: Durant la fase d’execució del Pla, determinades accions d’obra poden implicar una afecció
sobre la qualitat atmosfèrica (per exemple, moviments de terres en general, i el trànsit de maquinària i de
vehicles). Aquestes accions provocaran l’emissió de partícules sòlides (pols, principalment), metalls
pesants i gasos a l’atmosfera. Els efectes, però, tindran un caràcter temporal i reversible, i desapareixeran
al finalitzar les obres.
Fase d’explotació: Els impactes durant la fase d’explotació s’han valorat estimant l’increment de les
emissions de contaminants degudes al trànsit rodat. No es considera un cap increment substancial de la
combustió de gas propà i/o combustibles fòssils.
El trànsit rodat i de les embarcacions: Els nivells actuals d’emissió de contaminants deguts al trànsit rodat, a l’entorn
del port i en aquest mateix, dependrà de:
−
−
−
−

Valors del consum de carburants de les embarcacions en l’estat actual i futur que es realitza a l’entorn del port.
Emissions de gasos pels vehicles a vials de la xarxa local, segons els estàndards establerts per la
Diputació de Barcelona (presentada a l’anàlisi ambiental de la qualitat de l’aire).
Característiques de la Carretera C-31 en el tram de l’àmbit
Valors de IMD (Intensitat Mitjana Diària) dels vials esmentats, en la situació actual i futura

Respecte el transit de les embarcacions del port, aquestes també generen un cert valor d’emissions
corresponents a les maniobres d’atracament a l’interior del port a baixa velocitat. La majoria d’aquestes tenen
motors de baixa potència, al tractar-se d’embarcacions esportives. Aquests dos factors fan estimar que el risc de
contaminació atmosfèrica de les embarcacions del port és baix.
Els valors de consum de combustible i per tant d’emissió de gasos en la situació futura, amb el desenvolupament
del Pla, suposarà un increment de consum mínim respecte els valors actuals. Aquest increment d’emissions s’ha
d’atribuir, en part, a l’increment de desplaçaments de vehicles generats i l’increment del trànsit d’embarcacions en
menor mesura.
A la taula següent es presenta una valoració del risc d’impacte sobre la qualitat atmosfèrica durant la fase d’obres
i durant la fase d’explotació de les zones residencials.
RI 1

Risc de disminució de la qualitat atmosfèrica
FASE D’OBRES

FASE D’EXPLOTACIÓ

Descripció

Durant la fase d’obres, les actuacions de
les operacions de la maquinària i els
moviments de terres impliquen l’emissió
de partícules sòlides i altres gasos
contaminants a l’atmosfera.

Es preveu un increment baix d’emissió de
contaminants a causa de l’increment de l’activitat.
Es preveu un increment assumible dels nivells
d’immisió.

Caracterització

MÍNIM, NEGATIU, DIRECTE, ACUMULATIU,
A CURT TERMINI, TEMPORAL, REVERSIBLE,
RECUPERABLE, IRREGULAR, DISCONTINU,
LOCALITZAT I PROPER A L’ORIGEN.
COMPATIBLE

MODERAT, NEGATIU, DIRECTE, ACUMULATIU, A CURT
TERMINI, PERMANENT (en el conjunt de l’atmosfera),
REVERSIBLE, RECUPERABLE, IRREGULAR, DISCONTINU,
LOCALITZAT I PROPERA A L’ORIGEN.
MODERAT

Valoració del
i

En resum, el desenvolupament de les propostes implicarà un petit increment de les emissions de contaminants a
l’atmosfera respecte de la situació actual. Aquest fet es deurà, principalment, a un lleu increment del nombre de
desplaçaments en vehicle per l’interior del port, tot i l’increment de l’activitat nàutica. El risc d’impacte s’ha valorat
globalment com a moderat.
Amb tot s’estima que les mesures preses en la potenciació dels itineraris per a vianants, la millora dels accessos
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a la ciutat, la proximitat de l’estació del ferrocarril i el canvi progressiu de la població en l’ús de mitjans de transport
alternatius al vehicle privat poden millorar la qualitat de l’aire en l’entorn
3.6. Incidència sobre els nivells acústics
Les activitats industrials del port consistents en la reparació i manteniment d’embarcaions es situen al moll de la
grua, el més pròxim al nucli urbà però amb una diferència de nivell important. No es disposen de mesures dels
nivells sonors d’aquestes activitats però s’estimen similars a la dels tallers de reparació de vehicles compatibles amb
els usos residencials.
Durant la fase d’execució s’assoliran els nivells sonors propis de les obres de construcció en ambients urbans. Es
preveu un increment temporal dels nivells de soroll degut als moviments de terres, al trànsit de maquinària, a la
construcció d’edificacions (fonamentacions, estructures, etc.) i a les diferents obres d’urbanització (pavimentació,
instal·lació de serveis, etc.). L’increment del soroll tindrà un caràcter temporal, reversible, localitzat i centrat a les
hores diürnes de treball.
El risc d’impacte s’ha valorat globalment com a moderat.
3.7. Incidència sobre la qualitat de l’aigua del mar
Tota obra en l’àmbit del port corre el risc, en la seva fase de construcció de provocar abocaments accidentals a
l’aigua, per tant totes les actuacions previstes que requereixen obra cal valorar-les amb risc d’impacte. D’altra banda
preveu un conjunt d’actuacions que s’han de desenvolupar en el medi marí i que per tant tenen un risc encara major.
Les obres que poden tenir una incidència sobre la qualitat de l’aigua són les següents:
Edificacions i urbanització
Els dragatges de manteniment
Ampliació de terra i noves palanques
La construcció de nous moll i l’ampliació de la superfície de
terra La instal·lació de noves palanques siguin flotants o
pilotades Increment de la navegació
Edificacions i urbanització. Els possibles impactes d’aquestes actuacions en la fase d’obres estan relacionats amb
possibles vessaments de materials d’obra que poden incrementar la terbolesa de l’aigua.
Els dragatges de manteniment:. Els riscos sobre aquests dragats puntuals dintre de la zona del port es deriven de
la mobilització de sediments i la resuspensió de materials fins que poden empitjorar temporalment la qualitat de
l’aigua i incrementar-ne la terbolesa en l’entorn. D’altra banda cal analitzar la qualitat dels sediments extrets per
determinar el seu grau de contaminació.
La construcció de nous molls i l’ampliació de la superfície de terra. En fase de construcció es pot donar un impacte
directe sobre la qualitat de l’aigua al voltant de la zona d’actuació per la resuspensió de sediments fins durant
les operacions de construcció de banquetes, instal·lació de calaixos i altres. Els efectes sobre l’aigua són l’increment
de la terbolesa.
La instal·lació de noves palanques. En menor mesura les actuacions per la instal·lació de palanques té les
mateixes característiques sobre l’aigua de mar.
Usos portuaris. Els possibles impactes sobre la qualitat de l’aigua estan relacionats amb petites fuites de carburant
i aigües olioses de les embarcacions. D’altra banda les activitats de manteniment i altres generadores de
contaminants sobre les plataformes portuàries susceptibles de ser netejades artificialment o per la pluja poden
avocar diversos contaminants a les aigües del mar. A tal efecte s’estableix el següent:
Queda prohibit l’abocament de tot tipus d’aigües residuals, olis i hidrocarburs dins de l’àmbit portuari,
per tant, es denegaran aquelles peticions de concessions que disposin de les degudes mesures correctores de
l’impacte ambiental.
Queden prohibits la neteja i reparació d’embarcacions, amb la conseqüent contaminació del sòl i de les
aigües, fora dels àmbits habilitats a tal efecte en l’àrea tècnica.
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Finalment, el risc de contaminació de les aigües de mar durant la fase d’explotació en relació al desguàs de
contaminants derivats del trànsit es considera baix, degut a que els vials més importants disposen d’una vorera al
cantó terra que intercepta l’aigua pluvial i les porta abans d’abocar-la a l’aigua a sistemes de filtració i decantació.
La caracterització i valoració del risc d’impacte sobre l’aigua de mar com a conseqüència de la implementació es
resumeix a la taula següent:
RI 2
Descripció del risc

Caracterització

Valoració del risc

Risc de disminució de la qualitat de l’aigua de mar
FASE D’OBRES

FASE D’EXPLOTACIÓ

Durant la fase d’obres d’edificació i
urbanització, existeix el risc de vessament
accidental de material d’obra. Les obres de
dragatges de manteniment i la creació de
nous molls, l’ampliació de terra i la
instal·lació de palanques generen la
resuspensió de fins i la terbolesa de l’aigua.
MÍNIM, NEGATIU, DIRECTE, ACUMULATIU, A
CURT TERMINI, TEMPORAL, REVERSIBLE,
RECUPERABLE, IRREGULAR, DISCONTINU,
LOCALITZAT I PROPER A L’ORIGEN.
COMPATIBLE per les obres
d’edificació i urbanització i MODERAT per
l
b
í

L’increment de la navegació pot produir
possibles impactes sobre la qualitat de l’aigua
degut a possibles petites fuites de carburant i
aigües olioses de les embarcacions

MÍNIM, NEGATIU, DIRECTE, ACUMULATIU, A CURT
TERMINI,
TEMPORAL,
REVERSIBLE,
RECUPERABLE,
IRREGULAR,
DISCONTINU,
LOCALITZAT I PROPER A L’ORIGEN.
COMPATIBLE

En resum, el desenvolupament de les propostes d’ampliació de la superfície de terra i la instal·lació de noves
palanques es valora globalment com a moderat.
3.8. Incidència sobre la dinàmica litoral
No es previsible cap efecte important sobre la dinàmica litoral perquè preveu una modificació de la geometria actual
cap al sud, però amb una configuració similar a la actual ja que el dic de recer no s’amplia.
En l’actualitat, el Port es troba en una zona rocallosa sense platges on s’hi podessin produir erosions importants. De
fet l’única platja existent, es troba adossada al contradic (Cala Bou) i ha estat formada pels materials que en
direcció nord intercepta el Port i per les aportacions del material de la pedrera amb les pluges. Aquesta platja quedarà
consolidada ja que la configuració del contradic futur surt de l’espigó existent i ofereix més protecció. Així es preveu
que el rentat de sorra fina que es produeix sobretot als hiverns es redueixi, tal i com es mostra a les figures d’agitació.

Nivell d’agitació per un oneatge de component SW
De tota manera, a l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte Constructiu que es faci de l’ampliació, serà necessari
d’analitzar les condicions de la dinàmica litoral al voltant de les dues platges i la seva evolució futura amb la presència
de la nova configuració.
3.9. Risc d’impactes sobre el balanç de materials i residus
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Els moviments de terra previstos són bàsicament de terraplenat de les noves superfícies de terres. Els moviments
derivats de la implantació de l’edificació serà mínima atès l’horitzontalitat de les plataformes portuàries, a excepció
de l’ampliació de l’EDAR que generarà una major quantitat de residus. En relació a la geomorfologia de l’entorn es
preveu un risc nul.
En relació als residus de l’obra caldrà una gestió adequada dels mateixos d’acord amb la llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora de residus i el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
RI 4

Risc d’impactes sobre la geomorfologia i el balanç de materials
FASE D’OBRES

Descripció del
risc

Caracterització

Valoració del
i

FASE D’EXPLOTACIÓ

Es preveu la necessitat de terres pel terraplenat de les noves plataformes
a no ser que es pugui compensar amb les terres d’excavació dels
aparcaments. Es preveu que es produirà un volum moderat de materials
destinats a abocador (terres, enderrocs, etc.).
NOTABLE, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT TERMINI, PERMANENT,
IRREVERSIBLE, RECUPERABLE, IRREGULAR, CONTINU, LOCALITZAT I
PROPER A L’ORIGEN.
MODERAT

3.10. Risc d’impacte sobre la hidrologia superficial
El port del Garraf conté únicament la desembocadura del torrent de la Falconera (a ponent del port). Aquesta
presenten un curs baix molt humanitzat. Aigües amunt de les infraestructures de comunicacions (RENFE i C-31) es
considera zona potencialment inundable, considerant-se un risc nul a l’àmbit de l’avantprojecte.
L’efecte barrera de les infraestructures esmentades, la humanització dels marges i altres són les causants principals
d’aquest potencialitat d’inundació a l’entorn pròxim en episodis de grans avingudes.
En relació al port la situació respecte els cursos d’aigua esmentats és la següent:
El port es situa aigües avall de les infraestructures de comunicació que intercepta el curs d’aigua.
El Projecteno modifica les condicions actuals de desguàs del torrent i no preveu cap actuació en el seu curs
Així doncs, s’estima que el risc d’inundació es situa aigües amunt de la línia del ferrocarril i de la C-31 i que en la
zona del port es valora com a baix o nul. Tot i així caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua en
aquest sentit i incorporar les seves prescripcions si s’escau d’acord l’article 8.5 del Decret 3/2003.
Finalment, el risc de contaminació de les aigües superficials durant la fase d’explotació dels usos portuaris es
considera baix per les següents raons:
−

Les aigües residuals es recullen en la corresponent xarxa de clavegueram, i es condueixen fins l’EDAR.

−

Les aigües pluvials seran recollides de forma separativa en una xarxa de pluvials. No es preveu que el trànsit
en els vials pugui ocasionar problemes importants de contaminació de les aigües que s’infiltrin en el terreny,
més aviat aquesta possible afectació entre dintre de l’àmbit de la contaminació de les aigües del mar.

La caracterització i valoració del risc d’impacte sobre la hidrologia superficial com a conseqüència de la
implementació de l’avantprojecte es resumeix a la taula següent:
RI 5 a

Risc d’afecció a la hidrologia superficial
FASE D’OBRES

FASE D’EXPLOTACIÓ

.

Els usos portuaris queden a resguard de la zona
potencialment inundable, definida per l’ACA aigües amunt de
la C-31.
El
t di
d’
d l
MÍNIM

Descripció del risc

Caracterització

45

Annex 4 Avaluació Ambiental

Valoració del risc

Risc sobre les persones i els bens materials:
COMPATIBLE Risc sobre el sistema hídric:
COMPATIBLE

En resum, el risc d’impactes sobre la hidrologia superficial derivat de la implementació de l’avantprojecte del port és
nul en la fase d’obres i es valora com a compatible en la fase d’explotació.
3.11. Risc d’impacte sobre la hidrologia subterrània
Els riscos d’afecció a aigües subterrànies es deuen a les actuacions d’excavació (obertura de rases, etc.),
fonamentació d’edificis, i pavimentació en terrenys propers al nivell freàtic. Aquestes operacions poden implicar
la intercepció localitzada de l’aqüífer, així com la contaminació de les aigües subterrànies per abocament incontrolat
de substàncies tòxiques (olis, hidrocarburs, mescles bituminoses, recs d’adherència, etc.).
No es preveu que les construccions previstes en el Projectepoden afectin el nivell freàtic.
RI 6

Risc d’afecció a la hidrologia subterrània
FASE D’OBRES

FASE D’EXPLOTACIÓ

Descripció del risc

Risc d’intercepció localitzada de l’aqüífer per
l’ampliació de l’EDAR i fonamentacions
Risc de contaminació de l’aqüífer durant les
operacions d’excavació (obertura de rases, etc.),
fonamentació d’edificis, i pavimentació.

No es preveuen usos que puguin posar
en perill la qualitat de les aigües
subterrànies.

Caracterització

MÍNIM, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT
TERMINI,
TEMPORAL,
REVERSIBLE,
IRREGULAR,
DISCONTINU,
RECUPERABLE,
LOCALITZAT I PROPER A L’ORIGEN.
MODERAT

MÍNIM

Valoració del risc

MODERAT

En resum, el risc d’afecció a aigües subterrànies es valora globalment com a moderat, per la qual cosa es proposen
un seguit de mesures correctores i recomanacions.
3.12. Risc d’afecció a la biocenosi marina
Les comunitats bentòniques identificades de Cymodocea nodosa i Posidònia oceànica no es troben molt pròximes
a l’àmbit d’estudi. Aquestes comunitats no s’han vist afectades per l’activitat actual del port ni pels dragatges de
manteniment que s’han anat realitzant periòdicament.
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Cobertura de les fanerògames marines al front litoral del Garraf.

Les obres de dragatge de manteniment i les de construcció de noves superfícies a l’interior del port generen, tal com
s’ha descrit en la valoració del risc d’afecció a la qualitat de les aigües del mar, una resuspensió de fins i la
terbolesa en l’aigua. Aquest efecte és temporal durant la fase d’obres. Tanmateix existeix el risc subsidiari
d’afectació a les possibles comunitats bentòniques de l’entorn amb els següents efectes principals:
L’enterboliment del medi marí comporta la disminució de la quantitat de llum que arriba a la columna
d’aigua. Això afecta principalment la funció fotosintètica de les plantes, però també els animals. A més,
genera un impacte estètic important, per la poca transparència de l’aigua, que provoca la sensació
d’embrutiment del port. Aquests sediments dissolts poden afectar els animals filtradors (per exemple, els
mol·luscs), que veuen malmesos els seus òrgans de respiració i alimentació. De la mateixa manera, els
peixos joves es poden veure afectats si els sediments queden atrapats en les seves brànquies i poden
arribar a morir.
Tant els sediments dispersats, durant el dragatge o altres operacions marines, com els sediments
dissolts en la posterior reubicació dels materials extrets es dipositen sobre els organismes bentònics
i els causen estrès, els redueixen les taxes de creixement o reproducció i, en els pitjors casos, els
produeixen processos d’asfíxia que poden tenir conseqüències fatals.
Cal dir, tanmateix, que els efectes dels sediments dissolts generalment són de curta durada, és a dir, es mantenen, a
tot estirar, un període de fins a una setmana després d’haver realitzat l’operació marina i en una àrea màxima d’un
quilòmetre al voltant de l’activitat. D’altra banda cal esmentar que l’efecte de la resuspensió de sediments pot tenir
efectes mínims si el medi inicial ja té de forma natural càrregues altes de material dissolt, com és el cas de l’entorn
de ponent del port del Garraf.
D’altra banda cal fer notar que les actuacions marítimes d’ ampliació d’alguna plataforma portuària previstes en el
present Projectees situen a l’interior del port i, per tant, la resuspensió de sediments derivada d’aquestes tindrà un
elevat efecte a l’interior del port però reduït a les aigües exteriors.
RI 7

Risc d’afecció a la biocenosi marina

Descripció del risc

Les obres de dragatges de manteniment i la creació
de nous molls, l’ampliació de terra i la instal·lació
de palanques generen la resuspensió de fins i la
terbolesa de l’aigua que poden afectar a les
NOTABLE, NEGATIU, DIRECTE, SIMPLE, A CURT
TERMINI,
TEMPORAL,
REVERSIBLE,
IRREGULAR,
DISCONTINU,
RECUPERABLE,
LOCALITZAT I PROPER A L’ORIGEN.
MODERAT

FASE D’OBRES

Caracterització

Valoració del risc

FASE D’EXPLOTACIÓ

Un aspecte important a destacar, és la presència de les aigües pluvials que avui desemboquen a la platja
adossada al contradic, i que en el futur es canalitzaran cap a l’interior del port, just a la dàrsena davant de la
marina seca. L’obra preveurà una trampa de sediments abans de soterrar la xarxa per tal d’evitar que hi arribin
materials fins a l’interior del port.
En resum, el risc d’afecció a les comunitats bentòniques de l’entorn es valora globalment com a moderat, per la
qual cosa es proposen un seguit de mesures correctores i recomanacions, que inclouen Instal·lació de barreres i
sistemes de dragatge i abocament com a mesures preventives pels dragats i les obres marítimes. A més a més,
es recomana realitzar un estudi de dispersió previ a les actuacions marines i a la llum dels resultats que s’extreguin
determinar la conveniència de la instal·lació de pantalles antiterbolesa.
3.13. Modificació de la qualitat paisatgística de l’entorn

47

Annex 4 Avaluació Ambiental

Els impactes sobre el paisatge són el resultat de la introducció, pèrdua o modificació d'un element en el territori
que suposi un canvi important en la percepció que l’observador té del seu entorn.
La tipologia de paisatge dominant a l’interior de l’àmbit és el propi d’un port.. Pel que fa a l’entorn proper, s’emmarca
per penya- segats i el paisatge urbà a llevant. Als costats el port limita amb els paisatges propis de la costa del Garraf.
El desenvolupament urbanístic del port no implica la percepció de la modificació del paisatge actual, donat que
l’increment dels volums edificats no varia l’exposició a les visuals cap al port des de diferents punts de la costa.
En resum, el desenvolupament del Projecte no implicarà canvis en la configuració actual del paisatge. No seran
perceptibles canvis des de cap punt de la costa degut a l’aparició de nous volums en un espai portuari actualment
buit. Actualment, ja no són visibles els edificis actuals. En qualsevol cas, es tindran en compte una sèrie de
mesures adequades en relació a evitar els efectes dels nous volums sobre el paisatge. Per tot el que s’ha exposat,
el risc d’impacte sobre la qualitat paisatgística de l’entorn s’ha valorat com a compatible.
3.14. Risc d’afecció al model d’ordenació del territori
Pel que fa al planejament urbanístic local, es parteix del següent marc normatiu:
Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació Municipal de Sitges, aprovat definitivament el 24 de Maig de
2006.
Pla de Ports de Catalunya 2006-2015.
La classificació d’aquest sector com a espai portuari queda definida al POUM de Sitges com a “Sistema Portuari”
amb clau B5 en que el port queda qualificat com a Sistema portuari dintre de la classificació de sòl urbà.
3.15. Respecte els residus
Mantenir els sistemes actuals de gestió de residus
3.16. Respecte la mobilitat
Ampliar la xarxa de recorreguts de vianants. Dotar de continuïtat al camí de ronda. Mesures de
permeabilitat de la línia del ferrocarril.
3.17. Respecte el paisatge
a)
b)

Mesures correctores en l’impacte dels volums de les edificacions.
Mesures de revegetació i de plantació d’arbrat. Plantació d’arbrat en contacte amb els eixos de vianants
principals.

3.18. Respecte el model de creixement portuari
a)
b)

Ampliar l’oferta d’amarradors amb la reorganització de la làmina d’aigua existent sense ampliació de la
infraestructura portuària.
Ampliació de l’oferta de places d’hivernatge i per tant augment de l’oferta total sense la
construcció de noves infraestructures portuàries.

Per tot el què s’ha exposat, es conclou que el desenvolupament d’aquest sector compleix bona part dels principis de
sostenibilitat ambiental que ha de regir el planejament urbanístic, i es compatible amb el model d’ordenació
territorial que determina el planejament municipal i sectorial.
3.19. Risc d’afecció als espais naturals protegits
Atès el risc que es descriu en el present informe d’afecció a les aigües marines, a la biocenosis marines i a la
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dinàmica litoral s’estima el risc d’impacte sobre els espais naturals pròxims com a compatible.
3.20. Risc d’afecció a la mobilitat
El objecte d’estudi no modifica el sistema viari en relació a la creació de nous traçats. El port queda connectat a la
xarxa terrestre de transport mitjançant un accés indirecte, passant pel nucli del Garraf, amb la xarxa viària
principal. Així, la única via d’accés al port, comuna a l’accés al nucli antic i a la platja, es realitza des de la cruïlla que
surt de la carretera C-32 a l’altura de les pedreres de Lafarge i Asland que connecta amb el nou pas sota el ferrocarril
de dos carrils de circulació. L’accés al port del Garraf es fa per la carretera al Port a través del Túnel que limita el
domini portuari, i des del nucli urbà, a través del carrer d’Arrabal del Mar, que connecta amb la Carretera al Port.
En relació a la modificació dels elements del sistema viari i de la xarxa d’itineraris per a vianants proposa les
següents modificacions:
Regulació de l’espai viari en el tram d’entrada al port: Es preveu reconvertir l’encreuament actual a
l’entrada del port, després del pas de barrera, en un carril continu per cada sentit de circulació, com a
millora de la fluïdesa i seguretat vial.
Millores de les interseccions en l’espai portuari: Senyalització horitzontal (ratllat groc) a la zona del Pòrtic
elevador existent, del seu pas a través del vial des de la cubeta fins a l’Escar, on actualment tant sols s’hi
troben dies senyals de cessió de pas.
Millora de l’accessibilitat per a vianants: A la zona nord del port, zona més propera al nucli urbà, s’hi
allotjaran serveis tant pel port com pel nucli urbà, en forma d’edificis d’ús comercial i restauració, que seran
accessibles tant des del port com del vial superior tot just a la sortida del túnel d’accés al recinte portuari.
Això constituirà una nova porta d’accés al port per a vianants, alhora que exercirà de ròtula entre el nucli
urbà i el port.
Potenciació de l’ús del transport col·lectiu: El Projecte pren les mesures necessàries per adaptar els
itineraris de vianants per a facilitar la connexió del port amb l’estació de ferrocarril.
L’estudi de mobilitat defineix una sèrie de recomanacions i mesures correctores durant l’execució de les obres
previstes d’ampliació del port, així com en fase d’explotació.
El Projecte preveu un desenvolupament de les activitats actuals i la creació de noves activitats degudes a l’ampliació
portuària que incrementaran substancialment els viatges (923 viatges generats més, sobre els 549 actuals). També
és defineixen una sèrie de mesures per integrar el port i la ciutat a través d’equipaments de serveis que
connecten ambdós sectors. Malgrat aquest increment de la mobilitat es pot estimar que un alt percentatge dels
viatges previstos es realitzaran a peu en base al següent:
La millora i creació dels recorreguts a peu.
La proximitat del nucli urbà amb el port.
L’increment del tipus d’activitat relacionada amb el lleure i el turisme en relació a les activitats de treball.
La millora de la relació del port i la ciutat i de la permeabilitat de les infraestructures fèrria i vial.
Finalment, es pot concloure que les actuacions de l’avantprojecte inclouen les mesures i actuacions necessàries
per tal d'assegurar que la nova mobilitat generada en l'àmbit del Port i la seva connexió terrestre segueix
unes pautes caracteritzades per la preponderància dels mitjans de transport més sostenibles, i així acompleix
amb el canvi de model de mobilitat promogut per la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
Per tot el què s’ha exposat, es conclou que la proposta de vialitat continguda en el Projecte minimitza la mobilitat
rodada interna, i no altera significativament el trànsit actual del port i del municipi. El risc d’impacte s’ha valorat com
a compatible
3.21. Risc d’afecció a les activitats econòmiques
L’activitat econòmica del port representa un percentatge de la creació d’ocupació i de riquesa del municipi.
L’activitat de la nàutica esportiva és una incidència sobre l’economia local elevada i segons l’estudi de l’impacte
socioeconòmic dels ports esportius de Catalunya elaborat per l’Associació catalana de ports esportius de Catalunya
es pot estimar de la següent manera:
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1 lloc de treball directe en un Port Esportiu de Catalunya genera la següent ocupació
indirecte: Activitats esportives, i altres:
0.7 llocs de treball
Indirectes en comerç i restauració
4,7 llocs de treball
Indústria nàutica, tallers i serveis
3,6 llocs de treball

Total: 9 llocs de treball

El projecte no preveu cap ampliació per generar nous amarradors però si nous espais per escola de vela i escar que
ajudaran a potenciar la nàutica, a generar nous llocs de treball i assegurar el desenvolupament actual i futur
d’aquestes activitats en les millors condicions. Per generar més amarradors es poden fer marines seques i optimitzar
el mirall d’aigua existent. Durant la fase d’obres caldrà establir mecanismes que no interfereixin en la menor mesura
el desenvolupament de les activitats del port.
Com a conclusió es pot estimar que l’impacte del desenvolupament del Projecte sobre les activitats econòmiques
serà compatible de signe positiu i amb una intensitat notable.
3.22. Risc d’afecció als recursos hídrics
S’han de preveure quina serà la font principal de l’aigua de subministrament, així com els mecanismes necessaris
per garantir la gestió de les aigües residuals. E n q u e s t ca s a mb l’a mp lia ci ó d e l’E D AR h i h a u n in c r em en t
d e cap a ci tat . S e gon s l e s d ad es del Projecte d’Ampliació de la EDAR s’ha pogut obtenir els consums del
port. Agrupant els consums actuals per sector d’activitat i sense comptar els consums extraordinaris poden projectar
els consums actuals d’acord amb el sostre edificat, el nombre d’amarradors i altres paràmetres actuals a la situació
prevista pel desenvolupament del Pla de Especial. Així s’obtenen les següents dades:
Les dades de sortida per a la realització de l’estudi es basen en les recollides a les diferents reunions amb els
representants de les administracions afectades (Mancomunitat Intermunicipal Penedès -Garraf, Autoritat
Portuària, Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sitges i direcció del Port Esportiu) i s’exposen a la següent relació
(veure també la taula de càlculs):

Població i Cabals:
•

Població actual servida mitjana

345

Habitant
s
Habitant
s
H. E.

•

Població punta temporada d’estiu

750

•
•

Població servida màxima (Previsió de
futur)
Dotació unitària

1.5
00
150

•

Volum d’aigua corresponent

225

litres
HE/dia
m3/dia

•

Volum màxim aportat pel port (rest +
serveis)

10

m3/dia

Paràmetres d’entrada

A partir d’aquestes dades es prenen els següents cabals:
23
• Cabal total a tractar
5
16
• Cabal de disseny depuradora actual
0
24
• Cabal de disseny de l’ampliació
0

m3
/di3
m
/di3
m
/di

Per a la determinació dels cabals s’ha considerat 150 l/HE dia per no sobredimensionar les instal·lacions doncs es
disposa d’un aforament de cabals reals, realitzat el 18 de juny de 2009, entre les 13 i 14 h i que va donar 3 m3/h (el
cabal mitjà de disseny és de 10 m3/h).
Amb l’ampliació de l’EDAR al port es cobreix la demanda del nucli urbà.
Pel que fa a l’actuació al port en part, conseqüència de l’ampliació de l’EDAR, no es preveu que hi hagi un consum
significatiu d’aigua. Tot i així es proposar incorporar les següents mesures d’estalvi d’aigua:
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Aplicació dels criteris establertes en l’article 3 del nou Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.
Desenvolupar diferents sistemes per atendre l’aigua de processos del port mitjançant l’aprofitament de les
aigües de pluja o la instal·lació d’una mini dessaladora d’aigua de procés. Com a objectiu es podria
plantejar l’autoabastament per les aigües de procés de la zona tècnica, la dàrsena pesquera, la nàutica
esportiva i el reg.
Continuar amb les polítiques de qualitat i medi ambient definides per Ports de la generalitat en relació a
l’estalvi de l’aigua

MESURES CORRECTORES I RECOMANACIONS

4.

A continuació, es presenten tot un seguit de mesures correctores i recomanacions o condicionaments específics
ambientals que cal tenir en compte en les diferents fases de desenvolupament de l’avantprojecte proposat, per
tal de prevenir, reduir o, en la mesura del possible, contrarestar qualsevol efecte negatiu significatiu sobre el medi
ambient degut a la implementació del Pla.
Per altra banda, els projectes d’edificació hauran de complir la normativa actualment vigent establerta en el Decret
21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientls i d’ecoeficiència en els edificis. Així,
en cas d’actuacions que comportin noves edificacions, s’incorporarà als projectes bàsics els paràmetres
d’ecoeficiència següents:
Aigua. Paràmetres d’ecoeficiència: sistema de separació d’aigües pluvials i residuals, aixetes amb
mecanismes economitzadors d’aigua, així com cisternes de sanitaris.
Energia. Paràmetres d’ecoeficiència: ACS amb energia solar tèrmica o a partir d’energies renovables,
protecció solar, aïllament de les obertures per assolir un coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la
totalitat de l'obertura < o = a 3,30 W/m2K, solucions constructives i d'aïllament tèrmic que assegurin un
coeficient mitjà de transmitància tèrmica de 0,70 W/m2K.
Sistemes constructius i materials. Paràmetres d’ecoeficiència: Aconseguir una puntuació global mínima de
10 punts mitjançant la utilització de les solucions constructives incloses a l’article 6 del citat Decret.
Residus. Paràmetres d’ecoeficiència: Disposició d’espai per a la separació de les fraccions previstes de
recollida selectiva segons les ordenances municipals o atenent la tipologia de residus generats per les
activitats industrials. Incorporació als projectes executius d’un pla de gestió de residus de la construcció.
L’apartat s’organitza en dos seccions:
Mesures i criteris generals a tenir en compte en la fase de disseny del projecte d’urbanització que ha de
desenvolupar, en el sentit de preservar els elements de valor ambiental amb l’objectiu de fer-los més
sostenibles.
Mesures correctores a aplicar durant la fase d’execució de les obres. Inclou un conjunt de mesures que
cal adoptar per tal de prevenir, minimitzar o eliminar els possibles riscos d’impacte que es produeixin
sobre els diversos vectors ambientals durant la fase d’execució de qualsevol obra d’edificació.
4.1. Mesures generals en la fase de disseny
Les remodelacions que s’executin i les noves activitats que s’hi duguin a terme podran adoptar una sèrie de
mesures amb l’objectiu de reduir o minimitzar els efectes negatius que puguin produir sobre el medi.
-

Potenciació de la utilització d’energies renovables, especialment la solar, en l’enllumenat públic i privat i
adopció de polítiques eficients d’estalvi energètic.
Instal·lació de sistemes d’aïllament acústic a les construccions que assegurin l’increment dels nivells de
qualitat de vida, tot reduint els nivells acústics.
Adopció de Sistemes de Gestió Ambiental, com la norma ISO-14.001 o el Sistema Comunitari de Gestió i
Auditoria Ambiental (EMAs) de la Unió Europea.

Mesures per garantir el manteniment de la qualitat acústica
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Les mesures que es recomanen per mantenir la qualitat acústica a l’àmbit del projecte tant pel que fa a l’interior
dels habitatges com en les repercussions exteriors són les següents:
Aïllar els edificis adequadament (finestres dobles, etc.), especialment aquells que queden més propers a la
carretera, on l’impacte sobre la qualitat acústica pot ser puntualment sever.
Ús de paviments asfàltics fonoabsorbents.
Conservar la limitació de velocitat a 30 km/h per tal de reduir les immissions sonores en aquesta via.
Allunyar el màxim possible els focus emissors dels espai ocupats. En aquest sentit, les bombes, ventiladors,
torres de refrigeració, aparells de condicionament d'aire, etc. no aniran instal·lades directament al forjat
si no que disposaran dels esmorteïdors adequats al pes i la freqüència d'excitació. Per equips molt pesats
caldrà instal·lar lloses de formigó que absorbeixin les vibracions.
Es contemplaran els objectius de qualitat de la llei 16/2002. Si no s’assoleixen els valors límit d’immissió
corresponents a la zona de sensibilitat acústica, s’adoptaran les següents mesures:
Regulació de la velocitat del nou viari
Control del soroll en l’atorgament de les llicències de les activitats
Regular les activitats d’oci sorolloses a l’aire lliure en tot l’àmbit de l’avantprojecte
Regular l’ús de les senyals acústiques de les embarcacions a l’interior del port

Mesures per garantir el manteniment de les condicions lumíniques
La il·luminació artificial pot provocar, si no es prenen les mesures correctores adequades, un increment en els
nivells de contaminació lumínica de la zona.
Per tal de prevenir aquests efectes, caldrà adoptar mesures pel que fa a l’enllumenat públic, especialment el més
pròxim al medi marí, o a les zones d’oci (terrasses) pròximes al mirall d’aigua de l’interior de la dàrsena.
Les noves lluminàries a instal·lar als vials públics i als vials del port, tindran una inclinació de 0 graus sobre
l’horitzó, preferentment amb reflectors asimètrics i tancades per un vidre transparent pla. El tant per cent FHS (flux
en l’hemisferi superior del total eficaç) serà menor o igual a 15 %.
Queden totalment prohibides les lluminàries següents:
Tipus globus per l’alta contaminació produïda i el baix rendiment energètic. Els globus existents hauran
de ser opacs interiorment o exteriorment en el seu hemisferi superior.
Les lluminàries semiesfèriques atès que dispersen llum cap al cel tot perdent entre un 30% i un 40%
del seu flux lluminós.
Làmpades: Es prohibeix la instal·lació de noves lluminàries amb làmpades de vapor de mercuri. Les làmpades a
utilitzar seran preferentment de VSAP (vapor de sodi d’alta pressió) o VSBP (vapor de sodi de baixa pressió).
Les bombetes de vapor de mercuri, tenen efectes sobre el consum, ja que gasten un 70% més que les de vapor de
sodi d’alta pressió (VSAP) i un 140% més que les de vapor de sodi de baixa pressió (VSBP).
Horari de l’enllumenament: L’encesa de l’enllumenat es realitzarà de forma automàtica mitjançant sensors a partir
de la posta de sol (22 UTC) o a les hores en què a aquests efectes estableixin les autoritats locals fins a la sortida del
sòl.
Amb sistemes de regulació es podrà rebaixar la intensitat lumínica. La reducció en cap cas baixarà per sota
del nivell d’il·luminació aconsellable per a la seguretat del trànsit i per al moviment dels vianants.

Mesures per el balanç de materials i residus
El conjunt d’activitats que es desenvolupen en l’àmbit de l’avantprojecte comporten la generació de residus. Les
instal·lacions inclouen, repartits per tota la zona portuària, contenidors per a la recollida selectiva d’orgànica,
vidres, contenidors de plàstic, papers així com material tèxtil brut d’olis i combustible (generat fruit de reparacions
de les embarcacions). Així mateix disposa de recollida selectiva d’olis, lubricants i altre material (filtres, pintures,
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ànodes de zinc, dissolvents, bateries de Pb, ferros i fustes...) que es pugui generar fruit de les reparacions que
es realitzen a l’àrea tècnica. Totes les activitats de restauració disposen de la recollida selectiva d’olis per un gestor
autoritzat.
Els Projectes marítims i de les noves superfícies i edificacions hauran d’incloure un Pla de Gestió de Terres i
Materials que prevegi els volums de terres i materials a emprar, els llocs de préstec i els punts d’abocament, les
característiques que han de complir els materials de préstec i la gestió dels materials de rebuig d’acord amb les seves
característiques i perillositat.

Mesures per a la protecció de la hidrologia superficial i subterrània
Es recomana l’aplicació de les següents mesures de protecció a tenir en compte en la fase de redacció dels diferents
projectes d’urbanització i edificació:
En relació al torrent de la Falconera, els projecte constructiu hauran d’incloure un estudi específic que
asseguri que es manté la seva continuïtat i la seva capacitat de desguàs, tant durant la fase d’obra com en
la fase d’explotació.
Es recomana dur a terme un estudi geotècnic o hidrogeològic, per tal de poder valorar amb més
precisió el risc d’afecció a la hidrologia subterrània en relació a la construcció de nous edificis i l’ampliació
de l’EDAR. En cas que l’estudi geotècnic o hidrogeològic resolgui que es pot afectar els fluxos naturals de
l’aqüífer, es prendran les mesures pertinents per evitar-ho.
L’estació de subministrament de carburant haurà de renovar els tancs de combustible per uns de doble capa.

Mesures per a la protecció i potenciació de la vegetació i del paisatge
Els projectes pel disseny de les zones d’espais lliures d’ús públic, caldrà que es redactin considerant les
característiques ecològiques de les platges i la funció de transició entre el port i aquests espais lliures. Un criteri que
caldrà tenir en compte serà una selecció d’espècies pròpies de platja, potencialment existents en les costes del Garraf.
En la resta d’espais lliures, que queden més a l’interior del sector, les propostes d’enjardinament s’hauran de realitzar
tenint en compte criteris de xerojardineria i d’estalvi d’aigua, amb predomini d’espècies autòctones de la
mediterrània occidental.

Mesures per a una gestió sostenible de l’aigua
Generació d’aigües residuals
El nou volum d’aigües residuals urbanes (ARU) que es generaran en els futurs serveis haurà de contemplar-se en la
xarxa de sanejament del municipi. Les aigües residuals que es generin hauran de ser gestionades correctament per
tal d’evitar qualsevol afecció potencial sobre el medi receptor.
Mesures d’estalvi d’aigua
Per tal de garantir la sostenibilitat de les propostes contingudes en el Pla Especial, caldrà realitzar una consulta a
les entitats gestores del subministrament d’aigües potables, per tal de comprovar que els consums previstos són
assumibles, tant des del punt de vista de volum d’aigua com de pressió.
Per tal de racionalitzar el consum d’aigua potable i minimitzar la generació d’aigües residuals, les noves
construccions hauran d’aplicar els criteris establertes en l’article 3 del nou Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel
qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. En aquest sentit, les noves activitats
hauran d’adoptar les següents mesures:
Les aixetes de lavabos i aigüeres, així com els equips de dutxa, estaran dissenyades per economitzar
aigua o disposaran d'un mecanisme economitzador (37% d’estalvi potencial amb regulador del flux).
Les cisternes dels vàters hauran de disposar de mecanismes de doble descàrrega o de descàrrega
interrompible (40% d’estalvi potencial).
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En edificis d'ús esportiu o col·lectiu, les aixetes de lavabos i dutxes disposaran obligatòriament de
mecanismes temporitzadors o bé detectors de presència per al seu funcionament.
Per a les zones enjardinades de les parcel·les i zones verdes d’ús públic, s’instal·laran sistemes de
microirigació i aspersió amb programador. Així mateix es regarà en hores de baixa radiació per minimitzar
les pèrdues per evaporació i es prioritzarà la utilització d’espècies vegetals adaptades a les nostres
condicions climàtiques.

Mesures per a una gestió sostenible de l’energia
Per tal de garantir la sostenibilitat de les propostes caldrà realitzar una consulta a les entitats gestores del
subministrament energètic. Caldrà potenciar l’ús d’energia renovables en totes les activitats del port i potenciar la
instal·lació de zones de captació d’energia fotovoltaica especialment en les cobertes dels edificis.
L’enllumenat públic, els equipaments i edificis hauran de ser dissenyades tenint en compte els criteris de construcció
sostenible definits en l’article 4 del nou Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Entre les mesures a adoptar en aquests espais, destaquen les següents:
Instal·lació de sistemes de climatització eficients, introduint elements de control i regulació local
(termostats) i aïllant tèrmicament els elements de la instal·lació de clima per evitar pèrdues.
Exigència d’un rendiment energètic mínim per a calderes i bombes de calor i, en el seu cas, d’un distintiu
de garantia de qualitat ambiental.
Instal·lació de sistemes d’energia renovable com energia solar tèrmica per ACS (aigua calenta sanitària)
en els edificis, especialment en els col·lectius.
Instal·lació d’enllumenat públic de baix consum en espais públics.
Pel que respecta a l’enllumenat públic, tenint en compte que l’excés d’aquest no millora la seguretat vial i
ciutadana, ja que enlluerna i produeix zones d’ombra no desitjades, la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, defineix tot un seguit de mesures per tal
d’utilitzar el tipus d’enllumenat més adequat segons el seu ús: viari, zones de vianants, ornamental, etc.
Les recomanacions descrites a l’esmentada Llei són les següents:
Utilitzar sistemes d’encesa com cèl·lules fotoelèctriques de gran qualitat o rellotges astronòmics per
assegurar que l’enllumenat no resta encès en les hores que hi ha llum natural.
Les làmpades de Vapor de Sodi consumeixen quasi la meitat que les de Vapor de Mercuri i lumínicament
contaminen menys.
Disposar de tancaments de les lluminàries plans i amb material de gran capacitat de transmissió i resistent
els efectes de la intempèrie i el pas del temps.
No utilitzar lluminàries tipus globus sense reflector en la part superior, ja que projecten una gran emissió
de llum per sobre de l’horitzontal.
Per a l’enllumenat ornamental, cal utilitzar lluminàries asimètriques d’alt rendiment. Il·luminen millor amb
menys llum.
Cal intentar evitar l’emissió de llum per sobre de l’horitzontal, sobretot en l’enllumenat de vials i carrers.

Formació del personal i usuaris del port
Les activitats i actuacions que es porten a terme en l’àmbit portuari tenen en la majoria dels casos incidència
ambiental, més si es te en compte el medi en que es porten a terme.
Els efectes ambientals es poden reduir amb una correcta conscienciació dels usuaris i personal de les instal·lacions
del port. En aquest sentit es promouran i potenciaran activitats de formació (cursos, jornades, sessions
informatives, implementació de bones pràctiques, etc) en matèria de gestió ambiental per les persones usuàries del
port i dels vaixells, així com per al personal de les diferents activitats que s’hi portin a terme. Les campanyes de
divulgació ambiental estaran complementades amb l’edició de fulletons guies de bones pràctiques, etc, que es faran
arribar als diferents usuaris del port.
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En aquest sentit es seguiran les mesures establertes pel Pla de Ports de Catalunya referents al manteniment,
senyalització i foment per la formació ambiental per al personal del port.
4.2. Recomanacions i mesures ambientals en la fase d’obres
En aquest capítol es presenten un seguit de mesures i recomanacions a aplicar durant la fase d’obres amb l’objectiu
d’evitar o de minimitzar els possibles impactes sobre els principals vectors ambientals analitzats.

Minimització del risc d’impactes sobre la qualitat atmosfèrica
Evitar les accions generadores de pols en dies de forts vents.
Per tal de minimitzar l’impacte sobre la qualitat atmosfèrica caldrà realitzar el transport de materials
susceptibles de produir pols coberts amb lones.
Regar periòdicament els camins i zones de trànsit de maquinaria, per evitar l’augment desmesurat de pols.
Controlar les emissions de partícules i gasos en instal·lacions auxiliars d’obra en cas de que s’utilitzin
(plantes de formigó, etc.), segons el que estableix la Llei 6/1996, de 18 de juliol, de modificació de la Llei
22/1983, de Protecció del Medi Ambient atmosfèric.
Pel que fa a la maquinària, caldrà assegurar-se que compleix els requeriments establerts en la legislació
vigent respecte a l’emissió de gasos. En aquest sentit, es controlarà que la maquinària posseeixi el certificat
ITV actualitzat.

Mesures per a la minimització d’impactes sobre la qualitat acústica
Els nivells d’immissió sonora establerts per la Llei 16/2002 per a les zones de sensibilitat moderada (B) s’haurien
d’adoptar com a referència de qualitat sonora tant durant la fase d’execució de les obres, com durant la fase
d’explotació.
Zona de
sensibilitat

Valors límit
d’immissió LAr
en dB (A)
Dia
Nit

Valors límit
d’atenció LAr
en dB (A)
Dia
Nit

A, alta

60

50

65

60

B, moderada

65

55

68

63

C, baixa

70

60

75

70

Per tal de minimitzar l’impacte acústic produït durant la fase d’obres es recomanen les següents mesures
preventives:
Per minimitzar l’impacte acústic produït durant la fase d’obres es recomana, previ a les obres, realitzar un
estudi de detall que permeti establir els accessos que utilitzarà la maquinària i camions de l’obra, així com
altres condicionants de l’impacte acústic (tipus d’asfalt, velocitat dels vehicles, apantallaments, etc.).
La velocitat dels vehicles pesats haurà de quedar limitada a 30 km/h, per tal d’evitar afeccions
acústiques als habitatges veïns.
Durant totes les fases constructives de l’obra, es realitzarà un seguiment de la maquinària utilitzada, de
manera que es controli que aquesta posseeix el certificat CE en referència a la Directiva 2000/14,
sobre soroll produït per maquinària utilitzada a l’aire lliure.

Mesures per la gestió d’abocadors i préstecs
Abans de l’inici de l’obra es presentarà un pla d’abocadors i préstecs, on s’indicaran els possibles
emplaçaments, els volums de terres a moure i el balanç de moviment de terres de l’obra que justifiqui el
pla.
Com a norma caldrà intentar maximitzar la quantitat de material sobrant (terres, graves i qualsevol
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altre material similar) a utilitzar en la mateixa obra. En cas que això no sigui possible, els materials hauran
de procedir de préstecs legalitzats d’acord amb la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de
Catalunya.
La gestió de residus d’obra es realitzarà seguint l’ordenança municipal de Sitges relativa a aquest factor.
El material sobrant no utilitzable dins l'obra caldrà dur-lo a un abocador. Es proposen dues formes per al
tractament dels excedents de terra procedents de l’obra:
(1) l’ús d’aquests excedents per reblir indrets degradats, com ara pedreres abandonades. En aquest
cas caldria consultar al Servei d’Activitats Extractives de la Direcció General de Patrimoni Natural i del
Medi Físic (Departament de Medi Ambient i Habitatge) quines són les pedreres abandonades properes
a la zona que poden admetre els materials sobrers.
(2) la contractació de gestors de runes i terres per a què se’n facin càrrec, per tal que els materials siguin
dipositats a un abocador destinat específicament a tal fi, controlat i legalitzat, registrat al Registre
General de Residus de Catalunya de l’Agència de Residus de Catalunya.
En qualsevol cas, es requeriran terrenys per realitzar abocaments temporals, mentre aquests no es
condueixen als seus destins definitius. Als terrenys on s’hauran de realitzar els aplecs de materials, hauran
de quedar allunyats del torrent de la Falconera i de les zones potencialment inundables.

Mesures de minimització del risc d’impactes sobre la qualitat de les aigües del mar
En cas de realitzar-se obres a les proximitats del mirall d’aigua, s’hauran d’incorporar els corresponents dispositius
o dur a terme les mesures necessàries a l’objecte d’evitar l’arrossegament de terres, olis, etc. a l’interior de la
dàrsena. Entre d’altres són:
Durant la fase d’obres caldrà exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint
l'abocament d'olis, hidrocarburs, aigües de neteja, etc. sobre qualsevol punt.
No s’abocarà cap tipus de material a la dàrsena. S’evitarà qualsevol tipus de contacte entre el mar i els
materials d’obra. En cas de caiguda de material sobre les plataformes, s’haurà d’extreure el material, per
tal d’evitar problemes d’arrossegament en èpoques de pluges.
En les obres terrestres pròximes als molls es delimitarà el límit d’aigua amb una tanca que eviti qualsevol
vessament accidental
Caldrà dur a terme un seguiment estricte de les condicions de l’aigua del port mentre durin les obres.
S’evitarà l’ús d’additius tòxics en els formigons, sobretot en aquells que s’hagin d’utilitzar en obres
marítimes.
Es preveurà, en cas de que els estudis de dispersió ho considerin necessari, la instal·lació de pantalles antiterbolesa per tal d’evitar la dispersió dels fins resuspesos durant els treballs marítims.
Preveure cubetes de retenció d’aigües de neteja d’embarcacions
Ampliar els punts verds existents
Mantenir els sistemes actuals de gestió de residus
Durant la fase d’explotació Es mantindran i s’ampliaran si l’increment de l’activitat ho fa necessari, les polítiques
de recollida d’aigües de sentines i olis actuals i les polítiques definides en el Pla d’emergències del port.

4.3. Mesures ambientals en la fase d’explotació
A fi de minimitzar l’afecció que pot tenir sobre el medi el normal funcionament del port del Garraf, es proposen
un conjunt de mesures a aplicar en fase d’ús de les instal·lacions:

Aigües superficials
El port del Garraf haurà de disposar d’un Pla d’Emergències on s’inclogui com a emergència l’abocament
accidental de combustibles o contaminants i altres accidents mediambientals. En aquest pla d’emergència es descriu
les actuacions a seguir en funció dels mitjans humans i materials que disposa el port del Garraf.
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Residus
El port del Garraf haurà de disposar d’un Pla per a la Recepció i Manipulació de Residus que inclogui la correcta
gestió de les deixalles generades a les embarcacions. Al llarg de les instal·lacions portuàries hauran de romandre
distribuïts contenidors per a la recollida selectiva (orgànica, vidres, paper, contenidors de plàstic) per facilitar la
disposició dels residus generats per les tripulacions.
A la zona del moll de combustibles hi romandran els sistemes per l’aspiració de les aigües sanitàries dels vaixells i de
les aigües de sentina, així com un dels dos punts per a la recollida de material tèxtil brut d’olis i combustible (draps
bruts). A l’àrea tècnica es troba l’altre contenidor per a la recollida de draps bruts i el punt blau per a la recollida
d’olis, lubricants i altre material (filtres, pintures, bateries, ...).
Les ubicacions dels punts de recollida de residus estaran degudament senyalitzats.
Les altres activitats associades al port també disposaran de contenidors per a la recollida selectiva dels residus així
com lliuren a gestors autoritzats o a la deixalleria els residus especials (olis i greixos, ...).

Cicle de l’aigua
A més de les mesures ja apuntades per a l’estalvi de l’aigua, és dura a terme indicacions i recomanacions als
usuaris (tripulacions, titulars de les activitats, etc) de la importància de l’estalvi de l’aigua dolça per a la neteja de
les embarcacions, terrasses, locals i àrees tècniques.

Condicions acústiques
A fi de millor l’ambient acústic dins la dàrsena també es faran les indicacions a les tripulacions de la idoneïtat de
mantenir els motors en bon funcionament, de limitar el temps de funcionament del motor dins el port i moderar la
velocitat de circulació per la zona abrigada.
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RESUM I CONCLUSIONS

5.

El present informe de sostenibilitat ambiental es redacta amb l’objectiu d’analitzar i valorar els principals riscos
ambientals derivats de la implantació de l’avantprojecte del port del Garraf.
Els principis de sostenibilitat tinguts en compte són:
• Procurar una utilització racional del territori.
• Coordinar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i els valors
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.
• Evitar la dispersió de la ocupació en el territori, afavorint la cohesió social, i consolidant un model de
territori globalment eficient.
• Assolir, en benefici de la seguretat i de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de
sostenibilitat ambiental i de preservació davant els riscs naturals i tecnològics.
• Preservar els valors paisatgístics d’interès especial, el sòl d’alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la
identitat dels municipis.
• Distribuir els àmbits destinats a espais lliures i equipaments de manera que es garanteixi la seva
funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.
Aquest principis es concreten en les següents propostes:
• Respecte el model de creixement portuari
Alliberar espais per tal de poder fer l’ampliació de l’EDAR
Optimitzar el mirall d’aigua existent amb la reorganització d’amarres i amb fingers
Ampliació de l’oferta de places d’hivernada o marina seca
Noves formes d’explotació per arribar a més població com el lloguer i l’ús compartit
Foment de la vela esportiva i escolar amb una ampliació de les instal·lacions
• Respecte la mobilitat
Millorar l’accés a la platja de Can Bou.
Ampliar la xarxa de recorreguts de vianant i bicis.
Ampliar la vorera del vial de ribera transformant-la en un passeig-mirador
Facilitar l’accés al por amb una rotonda
Disposar de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
• Respecte el paisatge
Consolidar la platja de Can Bou.
Els enjardinaments, les revegetacions i les plantacions es realitzaran preferentment amb espècies
autòctones de la mediterrània occidental i preferiblement de l’entorn pròxim i del Garraf.
Mesures integradores en l’impacte dels volums de les edificacions.
•

Respecte les mesures d’eficiència
Canviar l’enllumenat a LED
Individualitzar el consums de les torretes, per tal que els usuaris siguin conscients del seu consum i
paguin per ell.
Mesures d’estalvi d’aigua com un centre d’osmotització d’aigua i reaprofitament d’aigua de pluja
Instal·lar plaques fotovoltaiques en les cobertes d’edificis
Respecte els residus i prevenció de la contaminació
Mantenir i millorar els sistemes de gestió de residus
Nous dipòsit de carburant de doble capa

•

En general, les empreses contractistes d’obres que realitzin treballs en la zona de servei del port hauran de complir,
durant tot el període d’execució de l’obra els següents requisits:
•
•
•
•
•

L’obra i els seus límits físics estarà senyalitzada i s’hauran de col·locar els rètols de l’obra, d’acord amb la
normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.
Els materials de construcció s’apilaran de forma que es redueixi l’emissió de pols, a cobert si és necessari,
en les zones autoritzades per la Direcció de l’obra.
Es netejaran els vials públics embrutats pels vehicles d’obra.
Es prohibeix abocar a albellons o embornals qualsevol tipus de residu o material de construcció.
Es gestionaran els residus generats en l’obra a través de gestors autoritzats. Per això es disposarà de
contenidors adequats i identificats per a cada tipus de residu.
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En el informe ambiental s’identifiquen i delimiten les àrees de major interès ambiental existents. D’altra banda,
també es descriuen i valoren els principals riscos i àrees de risc actuals per la seguretat i el benestar de les persones.
En general, els riscos d’impactes s ó n compatibles o moderats en relació als principals vectors ambientals i de
qualitat de vida que caracteritzen aquest entorn. Els criteris de sostenibilitat tinguts en compte minimitzen
substancialment aquests riscos d’impacte. Entre els principals paràmetres que s’han tingut en compte són els
relacionats amb la qualitat de les aigües del mar, amb la qualitat paisatgística, i amb el medi socioeconòmic. Es
comenten, breument, els principals efectes que es preveu que tindrà el desenvolupament de l’avantprojecte sobre
el medi ambient:
Els valors d’emissió de contaminants a l’atmosfera obtinguts en la situació futura suposen un baix increment
respecte els valors actuals. El risc d’impacte s’ha valorat globalment com a moderat. Per reduir el impacte s’han
proposat les següents mesures: la potenciació dels itineraris per a vianants i bici, la millora dels accessos i punts
de recàrrega de vehicles elèctrics.
Per tal de prevenir contaminació de les aigües s’ha previst nous dipòsit de carburant de doble capa.
El desenvolupament de les obres no implicarà un increment localitzat dels nivells de soroll respecte la situació
actual en relació a les activitats que s’hi desenvolupen. Durant la fase d’execució s’assoliran els nivells
sonors propis de les obres de construcció en ambients urbans i es prendran mesures de control i maquinària
homologada.
Les comunitats de fanerògames marines més properes a l’àmbit d’estudi no s’han vist afectades per l’activitat
actual del port ni pels dragatges de manteniment que s’han anat realitzant periòdicament. Es preveu que la
modificació del contradic ajudarà a reduir l’acumulació de sorra a la bocana i els dragats periòdics seran
menors. Tanmateix cal considerar que els efectes dels sediments dissolts generalment són de curta durada,
és a dir, es mantenen, a tot estirar, un període de fins a una setmana després d’haver realitzat l’operació
marina i en una àrea màxima d’un quilòmetre al voltant de l’activitat. D’altra banda cal esmentar que
l’efecte de la resuspensió de sediments pot tenir efectes mínims si el medi inicial ja té de forma natural
càrregues altes de material dissolt, com és el cas de l’entorn de ponent del port del Garraf. D’aquesta manera
el risc d’afecció a la biocenosi marina i a l’espai natural protegit pròxim al port és considera moderat.
En relació als residus de l’obra i dels diferents enderrocs no es preveu un gran volum. Caldrà una gestió
adequada i s’hauran de complir els controls de qualitat definits per la normativa vigent.
Hi ha una zona potencialment inundable situada per damunt de la C-31 i la línia de ferrocarril. La situació del
port aigües avall i la seva situació marítima fa que aquest risc es consideri mínim. No es preveu que el
desenvolupament de les obres pugui causar afeccions significatives a la hidrologia superficial durant la fase
d’explotació. Tot i així caldrà recaptar informe de l’Agència Catalana de l’Aigua en aquest sentit i incorporar
les seves prescripcions si s’escau d’acord l’article 8.5 del Decret 3/2003.
El desenvolupament implicarà canvis en la configuració actual del paisatge, que no es preveu que siguin
perceptibles des de diferents punts de la costa del Garraf. El projecte pren unes mesures adequades en relació
a mitigar els improbables efectes dels nous volums sobre el paisatge.
En relació al torrent de la Falconera, els projecte constructiu hauran d’incloure un estudi específic que asseguri
que es manté la seva continuïtat i la seva capacitat de desguàs, tant durant la fase d’obra com en la fase
d’explotació.
Per determinar amb detall els efectes sobre la platja de Can Bou es farà un estudi de dinàmica litoral que
permeti analitzar la consolidació i ampliació prevista
La proposta de mobilitat millora la mobilitat rodada interna, i no altera significativament el trànsit actual
del port i del municipi. Es potencia en gran mesura la connectivitat amb la ciutat i el foment de mobilitat
sostenible amb punt de càrrega per a vehicles elèctrics, circuit per a bici i itineraris a peu.
El sector de reparacions i manteniment d’embarcacions a més de la nàutica esportiva tindrà un fort impacte
indirecte sobre l’economia local Cal destacar l’impacte positiu sobre les activitats econòmiques del port i del
municipi.
−

Les afeccions que es poden causar sobre les infraestructures i serveis existents és la derivada de les accions
que es desenvoluparan durant la fase d’obres (per exemple tallar la circulació del trànsit temporalment, per
necessitats d’obra). Aquest impacte es considera temporal, de baixa intensitat, i totalment reversible.

−

S’estima que l’increment del consum energètic i d’aigua és moderat en relació a la situació actual del port
però no significatiu en relació al municipi. El prenen mesures correctores a l’efecte.
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S’estima que les actuacions són viables econòmicament i sostenibles.
Finalment, tot i que els efectes sobre el medi ambient de les actuacions es valoren globalment com a compatibles,
es considera imprescindible l’aplicació de les mesures correctores i recomanacions del punt 4 per tal de minimitzar
alguns dels impactes detectats o previstos a causa de la implementació de l’avantprojecte i el seu seguiment
mitjançant un programa de qualitat i mediambient a la fase d’obres i un sistema de gestió que permeti una millora
contínua i el compliment de la normativa vigent.

Barcelona, gener 2019

Margarita Díez Rilova
Responsable territorial de la Zona centre

Ports de la Generalitat
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ANNEX 5: ESTUDI DE RÈGIM D’EXPLOTACIÓ

1- Antecedents
En el mes de juliol de 2020 es produirà l’extinció, per venciment del termini, de la concessió
administrativa per a l’explotació de la dàrsena esportiva del port de Garraf, de la que
n’és titular i gestiona en l’actualitat el Club Nàutic Garraf.
Atès que el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat va acordar el manteniment de
les obres i instal·lacions derivades de la concessió administrativa extingida, destinar-les al
mateix ús que l’actual i prestar el servei mitjançant gestió indirecta, una vegada efectuada
la reversió dels terrenys, obres i instal·lacions afectades, des de Ports de la Generalitat, i
en virtut del que preveu la Llei 5/1998, de 14 d’abril, de Ports de Catalunya, es procedirà a
convocar una licitació, pel procediment restringit, per a l’atorgament d’un contracte de
concessió de serveis.
El principal objectiu és desenvolupar el sistema general portuari del Port del Garraf, d’acord a
les previsions del Pla de Ports de Catalunya, i determinar les mesures i les previsions
necessàries per garantir el funcionament eficaç de les diferents zones de servei portuari
(esportiva, tècnica i lúdica), el desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de
transports terrestres i la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris i
mediambientals, d’acord amb el que disposa l’article 37.6 de la Llei 5/1998 de Ports de
Catalunya.
Per poder assolir aquest objectiu cal respondre a les 4 principals necessitats:
1- Adequació al Pla de Ports
• Dragats periòdics
• Optimitzar el mirall d’aigua
2- Funcionament i desenvolupament futur
• Ampliar EDAR
• Ampliar l’àrea tècnica
• Foment de la Vela
3- Adaptació al canvi climàtic
• Protecció de l’onatge
• Incorporar mesures de sostenibilitat: enllumenat, individualització consums, punts de
recàrrega
4- Integració port ciutat: accés a la platja de Cala Bou Torrent de pluges
• passeig ribera
• carril bici
• Accés a la platja de Cala Bou
En base a aquests 4 punts s’han analitzat les necessitats i fet propostes d’alternatives.
S’han desestimat les propostes d’ampliació de la zona de servei i de les propostes
d’optimització dins de la zona de servei s’ha valorat la que major superfície de platja generaria
i més funcionalitat pel que fa a agitació i superfície de terra.
Estudiades les diferents alternatives i propostes d’actuació es proposa incloure en la
convocatòria del nou contracte la realització d’un seguit d’actuacions amb la necessitat
d’optimitzar els espais i ampliar els espais de terra, dins de l’actual zona de servei del port,
sense increment del mirall d’aigua, per donar resposta al objectius plantejats.

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic de contractes del sector
públic (LCSP), preveu en l’article 285 que en els contractes de concessió de serveis que
comprenguin l’execució d’obres, la tramitació de l’expedient anirà precedida de l’elaboració i
aprovació administrativa de l’avantprojecte de construcció i explotació de les obres precises,
als quals els hi serà d’aplicació els preceptes establerts a la Llei per a la concessió d’obres.
En aquest sentit, l’article 248.2 de la LCSP regula el contingut de l’avantprojecte, el qual és el
següent:
-

-

Una memòria en la que s’exposaran les necessitats a satisfer, els actors socials,
tècnics, econòmics, mediambientals i administratius considerats per atendre l’objectiu
fixat i la justificació de la solució que es proposa. La memòria s’acompanyarà amb les
dades i càlculs bàsics corresponents.
Plànols de situació generals i de conjunt necessaris per a la definició de l’obra.
Pressupost que comprengui les despeses d’execució de l’obra.
Un estudi relatiu al règim d’utilització i explotació de l’obra, amb indicació de la seva
forma de finançament i del règim tarifari que regirà la concessió, incloent, si fos el cas,
l’incidència o contribució en aquestes dels rendiments que poguessin correspondre a
la zona d’explotació comercial.

Conseqüentment, d’acord amb aquests antecedents, s’ha redactat l’avantprojecte de
“Remodelació el port de Garraf “per a la seva tramitació i inclusió en la licitació per a
l’adjudicació del nou contracte de concessió de serveis, el qual haurà d’executar l’adjudicatari
del contracte.
Les obres a desenvolupar en el present avantprojecte inclouen:
•

•

Respecte el model de creixement portuari es preveu:
o Fer una petita dàrsena al contradic amb la construcció d’un dic de recer amb
espatller, un moll de tancament i un reblert que permeti disposar d’una
superfície d’uns 5.000m2 per a:
El trasllat de l’àrea tècnica i així alliberar espais per tal de poder fer
l’ampliació de l’EDAR.
Ampliar les instal·lacions pel foment de la vela esportiva i escolar
Ampliació de l’oferta de places d’hivernada o marina seca
o Optimitzar el mirall d’aigua existent amb la reorganització d’amarres i amb
fingers
o Noves formes d’explotació per arribar a més població com el lloguer i l’ús
compartit
Respecte la mobilitat
o Millorar l’accés a la platja de Cala Bou.
o Ampliar la xarxa de recorreguts de vianant i bicis interior al port i un passeig a
la platja de Cala Bou: Es planteja cobrir la canal existent de desguàs d’aigües
de pluja amb una reixa tipus tramex que permeti la ràpida evacuació d’aigües
en cas d’avinguda però que permeti la circulació de bicis i persones per sobre.
o Ampliar la vorera del vial de ribera transformant-la en un passeig-mirador sobre
magatzems: Aprofitant la coberta dels magatzems de ribera es projecta una
ampliació de la vorera transformant-la en un veritable passeig marítim de 6m
d’amplada i millorar l’accessibilitat per a bicicletes i persones amb mobilitat
reduïda. Per això es planteja una estructura prefabricada a l’alçada del passeig
recolzada per la banda de la façana dels magatzems en una jàssera sobre uns
pilars nous i per la banda del vial encastada. Així mateix es plateja una nova
escala a un dels extrem.
o Facilitar l’accés al por amb una rotonda
o Disposar de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

•

Respecte el paisatge
o Consolidar la platja de Cala Bou.
o Els enjardinaments, les revegetacions i les plantacions es realitzaran
preferentment amb espècies autòctones de la mediterrània occidental i
preferiblement de l’entorn pròxim i del Garraf.
o Mesures integradores en l’impacte dels volums de les edificacions.

•

Respecte les mesures d’eficiència
o Canviar l’enllumenat a LED
o Individualitzar el consums de les torretes, per tal que els usuaris siguin
conscients del seu consum i paguin per ell.
o Mesures d’estalvi d’aigua com un centre d’osmotització d’aigua i
reaprofitament d’aigua de pluja
o Instal·lar plaques fotovoltaiques en les cobertes d’edificis
Respecte els residus i prevenció de la contaminació
o Mantenir i millorar els sistemes de gestió de residus
o Nous dipòsit de carburant de doble capa

•

2- Objecte
L’objecte d’aquest estudi que s’inclou en el present avantprojecte de construcció i
explotació de les obres necessàries per a l’adequació i millora de l’abric del port de Garraf,
és donar compliment als requeriments previstos en la normativa contractual, per tal de
justificar la viabilitat del projecte i el règim d’utilització i explotació de les obres, que assegurin
un port eficient, integrat en el seu entorn i mediambientalment sostenible, i per tal que serveixi
de base per a impulsar la tramitació per a la licitació del corresponent contracte de
c o n c e s s i ó de serveis amb obres, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.
Aquest estudi ha estat elaborat per Ports de la Generalitat amb l’objectiu de proporcionar, als
operadors portuaris potencialment interessats en participar en el procés de licitació d’un
contracte de concessió de serveis per a l’explotació de la dàrsena esportiva del port de
Garraf, una visió general dels aspectes econòmics mes significatius.
Per desenvolupar el sistema general portuari del Port del Garraf, d’acord a les previsions del
Pla de Ports de Catalunya, i determinar les mesures i les previsions necessàries per garantir
el funcionament eficaç de les diferents zones de servei portuari (esportiva, tècnica i lúdica), el
desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transports terrestres i la cobertura
adequada de la demanda de serveis portuaris i mediambientals, d’acord amb el que disposa
l’article 37.6 de la Llei 5/1998 de Ports de Catalunya cal respondre a les següents necessitats:
1- Adequació al Pla de Ports
D’acord amb el Pla de Ports de Catalunya les actuacions proposades pel termini 2007-2015
en aquest port són la de realitzar dragats periòdics de manteniment, estudiar la possible
reordenació dels espais amb marines seques i fomentar la vela.
Actualment hi ha un nou Pla de Ports en redacció. Aquest recull les propostes d’actuació de
l’anterior i un seguit de línies estratègiques a mode de llibre blanc de gestió per tal d’optimitzar
els espais.
2- Funcionament i desenvolupament futur
Pel que fa al funcionament i desenvolupament futur s’analitzen les necessitats d’equipaments

i serveis per tal de dotar al port dels serveis necessaris. Especialment adequar les
instal·lacions per poder integrar l’ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i
reordenar els espais en base a l’increment de demanda d’espais de vela i àrea tècnica.
3- Adaptació al canvi climàtic
Segons els darrers estudis de canvi climàtic sembla que hi ha una tendència marcada en
l’orientació dels principals temporals de manera que cada cop són més freqüents els
temporals de component sud. En el cas del Garraf s’ha pogut constatar un problema
d’ultrapassament en el dic de recer amb importants cabals que en alguna ocasió han posat
en perill la circulació per la zona. A més es veu a les imatges aèries la pèrdua d’escullera del
mantell, el que pot suposar un origen d’averia del dic, d’acord amb les Recomanacions
d’Obres Marítimes.
4- Integració port ciutat
En els port de competència de la Generalitat, les activitats vinculades especialment a la
nàutica esportiva, de lleure i turística, poden tenir un desenvolupament important en els
pròxims anys. Els nous sectors i les noves activitats portuàries tenen la característica d’estar
molt vinculades a cadascun dels ports i del nucli urbà que l’envolta. Per això un dels objectius
és integrar el màxim el port i la ciutat millorant la seva accessibilitat al port i la mobilitat tant
rodada com de vianants així com la possibilitat d’aparcament per als usuaris portuaris.
3- Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació es correspon a tot el port de Garraf dins del seu atermenament, com es
pot veure al plànol 1 i fora de la Xarxa Natura 2000.

Segons els usos actualment hi ha la següent distribució de superfícies:
Terra

Aigua

Subtotal

Sostre

Zona Nàutica Esportiva

8.329 m2

39.818 m2

48.147 m2

2.804 m2

Zona Tècnica

2.810 m2

77 m2

2.887 m2

36 m2

Zona Terciària

217 m2

0 m2

217 m2

217 m2

Equipaments

205 m2

0 m2

205 m2

0 m2

Vials i Espais Lliures

23.095 m2

0 m2

23.095 m2

0 m2

Obres de Defensa Marítima

13.121 m2

0 m2

13.121 m2

0 m2

Canals de Navegació

0 m2

55.818 m2

55.818 m2

0 m2

TOTAL

47.777 m2

95.713 m2

143.490 m2

3.057 m2

La zona de servei del port està fora de la xarxa Natura 2000, tot i que aquesta passa molt a
prop. Per aquest motiu els aspectes ambientals s’han estudiat i s’han pres les mesures
corresponents.
4- Impacte econòmic
El municipi de Sitges (Barcelona) disposa d’una oferta d’amarradors consolidats
Dels estudis econòmics realitzats es conclou que per cada 100 punts d’amarratge es
generen 4,4 llocs de treball directes i 39,6 d’indirectes i 1,66 milions d’euros de negoci anual.
Actualment el port de Garraf, sense tenir en compte l’activitat generada en la façana
marítima, genera de forma directa uns 22 llocs de treball, 595 socis i un volum de negoci
de 1.9 milions d’euros anuals.
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Valoració econòmica de la proposta d’actuacions

El pressupost de les obres previstes inclou únicament les partides considerades per a la
realització de les obres de reforç de les infraestructures d’abric, i mesures de mobilitat i
eficiència, a banda de les obres q u e e l concessionari del contracte consideri proposar en
la licitació.
Els preus aplicats en el projecte han estat calculats segons els costos actuals de ma d’obra,
maquinària, materials en la zona i totes les partides addicionals que es consideren per
incloure en l’avantprojecte redactat.
El pressupost total d’execució de les actuacions a dur a terme és de Preu d’Execució de
Contracte de: 4.958.711,82€, sense IVA, considerant un 13% de despeses generals, el 6 %
de benefici industrial.

Concepte
Nou contradic
Dic de llevant Reforç espatller
Edificacions
Marina seca i serveis
Escola de vela
Eficiència
Torretes de serveis portuaris i fingers
Enllumenat LED
Energies renovables
Punts de recàrrega
Dipòsits benzinera
Mobilitat
Nou passeig mirador
Camí accés platja
Sistema de barreres i CTTV
Senyalització itinerari vianants, bici i UPT
Rampa
Abalisament AIS I estació meteo
TOTAL PEM
Despeses Generals (13%)
Benefici Industrial (9%)
TOTAL PEC

Titular
2.508.711,82 €
168.060,00 €
671.250,00 €
378.000,00 €
293.250,00 €
672.275,00 €
252.110,00 €
84.034,00 €
168.067,00 €
84.030,00 €
84.034,00 €
547.238,53 €
336.380,00 €
58.826,25 €
84.804,28 €
16.808,00 €
25.210,00 €
25.210,00 €
4.166.984,73 €
541.708,01 €
250.019,08 €
4.958.711,82 €

La inversió proposada es pot finançar amb la venda dels drets d’ús a 25 anys, tot i que es
determinarà en funció de l’estudi de viabilitat economicofinancera específic. Aquests
ingressos juntament amb la resta d’ingressos a obtenir per la dàrsena han de donar cobertura
a aquesta inversió inicial, a la inversió de reposició i a totes les despeses derivades de
l’explotació de la dàrsena i possibilitar la viabilitat del projecte en el termini de la concessió.
Les obres projectades no afecten al número d’amarradors existents al no contemplar-ne
directament actuacions sobre el número actual. L’únic fet diferenciador és la super f íci e
de t er r a i optimització de les actuals instal·lacions portuàries.
El termini d’execució de les obres és de 24 mesos, que es poden dividir en 2 fases de 12
mesos.
Pel finançament de la inversió proposada s’ha considerat com a criteri d’imputació la seva
repercussió en el nou contracte concessional a licitar i en l’obtenció d’un nou període
d’explotació que permeti l’amortització de la inversió realitzada i les aportacions a realitzar
per obtenir un nou contracte de cessió del dret d’amarrament.
Els amarradors de partida són els existents ja que no es preveu un canvi significatiu:

eslora

SUPERFICIE
5
6
7
8
10
12
14
15
17
18
20

Total

UNITATS

30
835,8
399
4416
3535
5737,2
231
2786,25
89,25
837
120
19016,5

4
55
19
184
101
115
3
40
1
9
1
532

6- Assignació de riscos
La decisió de l’elecció del model concessional com a fórmula pel satisfactori
desenvolupament de les infraestructures portuàries, suposa la transmissió al
concessionari del següents riscos inherents a l’objecte del contracte de concessió de
serveis:
•
•

Risc de construcció i
Risc de disponibilitat

7-

Règim tarifari

En el nou contracte de concessió de serveis es proposen les següents tarifes màximes atès
l’estacionalitat i de la demanda atenent la seva ubicació geogràfica:
•
•
•
•

Cessió d’ús d’amarrador : 70 euros/m2/any
Manteniment: 48euros/m2/any
Ús públic: 3 euros/m2/ dia
Ús de lloguer: 16 euros/m2/mes

8- Conclusió
En virtut del que preveu article 285 en relació amb l’article 248.2 de la LCSP s’ha redactat
el present estudi relatiu al règim d’utilització i explotació de l’obra, amb indicació de la seva
forma de finançament i del règim tarifari que regirà la concessió.

2. PLÀNOLS
1.
Planta de situació i atermenament
2.
Planta de les obres marítimes
3.
Seccions
4.
EDAR
5.
Mesures de mobilitat
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Tipus B

B0 - Familia 0
B01 -

LÍQUIDS

B011 - NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzantse la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B03 -

Familia 03

B037 - TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0372000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o
dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra
de cantera o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de
granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.
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No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la
durabilitat de la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció
i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a
l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui
en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats
procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 9335: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:
- Àrids per a tot-u: < 30
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:
- Àrids per a tot-u: < 35
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1%
en massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:
- T00 a T1: > 40
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:
- T00 a T1: > 35
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30
- Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:
- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦
¦ Tamisatge ponderal acumulat (%) ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦
ZA 0/32 ZA 0/20 ZAD 0/20
¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦
40
¦
100
--¦
¦
32
¦
88-100
100
100
¦
¦
20
¦
65-90
75-100
65-100
¦
¦
12,5
¦
52-76
60-86
47-78
¦
¦
8
¦
40-63
45-73
30-58
¦
¦
4
¦
26-45
31-45
14-37
¦
¦
2
¦
15-32
20-40
0-15
¦
¦
0,500
¦
7-21
9-24
0-6
¦
¦
0,250
¦
4-16
5-18
0-4
¦
¦
0,063
¦
0-9
0-9
0-2
¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la
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fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma
UNE-EN 13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat
del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+).
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant.
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).
- Referència a la norma EN 13242.
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst.
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són
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coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,
segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents
assaigs d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,
segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF
i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons
UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central
certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
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anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de
les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
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de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81
de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1
<= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença
del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que
es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa
trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
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- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors
a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els
corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE
83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades
a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del
lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la
taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065LN3B,B065E92C,B065L93B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó
pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i
S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir,
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar
abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de
silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica
a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la
DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN
450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE
EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de
resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del
formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per
a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments
normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
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- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials
ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació
(UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant
el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
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Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir
durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm;
4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire,
i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
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barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes
y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.
39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a
cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de
penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN
12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,
o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma
EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE
EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la
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dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat,
es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes
<= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència
característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6
mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries
en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència
indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE
EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
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- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà
d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N
pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació,
per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença
del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o
són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es
controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)
K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors
estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a
la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major,
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ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada
a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28
dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas
contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En
altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar
la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a
l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual
al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents
assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302)
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat
mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar
la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades
ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades
a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del
lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la
taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de
treball, es rebutjarà el camió controlat.
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B07 -

MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0715000.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en
que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de
fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica
en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions
dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
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- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.
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ADHESIUS

B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0911200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.
S'han considerat els tipus següents:
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.
- De cloropré
- De resines epoxi bicomponent
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de
temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin
químicament amb aquest.
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min
Temps útil de treball: 15 - 30 min
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Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
Rendiment: Aprox. 300 g/m2
ADHESIU DE CLOROPRÉ:
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents
polars.
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de
temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Contingut de sòlids: 26%
Densitat : 0,83
Resistència a la calor: 160°C
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un
activador.
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits
durs.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Temperatura d'inflamació: > 20°C
- Rendiment: > 1 kg/m2
- Temperatura mínima d'enduriment: 15°C
- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- De cautxú: 5°C - 30°C
- De cloropré: 10°C - 25°C
Temps màxim d'emmagatzematge:
- De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
- De cloropré: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0A -

FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
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* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B0A -

FERRETERIA

B0A3 - CLAUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa d'obligat compliment per
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza

a les gafes de pala i punta.
plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.
perdida.

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B0A -

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A62F90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la
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seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2C000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol
altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar
uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2
de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080,
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
Pàgina: 26

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar
trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No
s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25
32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada
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amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions
superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón
armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra
que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN
10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha
de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
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- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons
article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32
de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81
de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la
quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament
de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del
cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades
de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de
traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat
de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com
a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran
els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i
l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva
fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la
realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
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- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els
assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat,
es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura,
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada
mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels
diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer
disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla
de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix,
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu
de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà
la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució
intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals
de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE
36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en
el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el
cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin
amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència,
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar
un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior
al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb
els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
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B0 - Familia 0
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D6 - PUNTALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D629A0,B0D625A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
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- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poderlo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦
5 m
¦
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦
¦
2 m
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦
¦
¦
¦
2,5 m
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦
¦
¦
¦
3 m
¦
1 T ¦
1 T ¦ 1,6 T ¦
¦
¦
¦
3,5 m
¦
¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 m
¦
¦
¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 m
¦
¦
¦
¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5 m
¦
¦
¦
¦
¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D8 - PLAFONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D81680.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per
a evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos
previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor
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ni la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable
de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZP600,B0DZA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels
espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat
o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials,
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
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quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes
anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte
i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a
sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar
i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor
ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la
indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació
antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6A -

MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES

B6A1 - REIXATS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6A19T60.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat.
S'han considerat els tipus següents:
- D'acer galvanitzat
- D'acer pintat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fabricada per soldadura de resistència elèctrica practicada a cada punt
d'intersecció entre els filferros longitudinals i transversals.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per soldadura (per arc
o per resistència). S'admet la unió amb visos autoroscants, sempre que el perfil porti plecs,
fets especialment per a allotjar la rosca del vis.
Resistència a la tracció dels filferros longitudinals i transversals: >= 350 N/mm2 i <= 950
N/mm2
Dispersió de la resistència a la tracció dins de qualsevol lot: <=200 N/mm2.
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Gruixos: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió dels perfils: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
- Dimensions de la malla:
- malla 25 mm: ± 2,0 mm
- 25 mm < malla <= 50 mm: ± 3,0 mm
- 50 mm < malla <= 75 mm: ± 4,0 mm
- malla > 75 mm: ± 5,0 mm
- Diàmetre dels filferros: han de complir les toleràncies de l'UNE-EN 10218-2
REIXAT D'ACER GALVANITZAT:
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
REIXAT D'ACER PINTAT:
Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud
i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10223-4:1999 Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 4:
Malla electrosoldada.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha d'acompanyar el subministrament del material amb el corresponent certificat
de qualitat on es garanteixin les condicions exigides al plec i, com a mínim:
- Diàmetre dels filferros i dimensions de la malla, segons UNE-EN 10218-2 i UNE-EN 102234.
- Característiques mecàniques del filferro, segons UNE-EN 10218-1
- Composició química de la colada d'acer.
- Qualitat del zenc i massa del recobriment UNE-EN ISO 1461
- Comprovació de la uniformitat del recobriment UNE 7183
Els assaigs que recolzen aquest certificat hauran de correspondre al lot de subministrament
i estar realitzats per un laboratori acreditat.
OPERACIONS DE CONTROL:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control
serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i
recepció del corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment
reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La
DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament
rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Sempre que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es
realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques mecàniques del filferro.
UNE-EN 10218-1
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment
(mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat galvanitzat, seguirà les normes UNEEN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, i amb els criteris de les normes
UNE-EN 10223-4 (malles electrosoldades), UNE-EN 10223-5 (malles nuades), i UNE-EN 10223-6
(malles de simple torsió).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les
condicions especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es
rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig sobre 10 noves mostres que hauran de
resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas
contrari, s'intensificarà el control fins al 100% dels elements rebuts.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C23300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes
o amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): La
variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció
de la classe declarada pel fabricant:
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
Variació relativa en llargària i amplària: ± 1%
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13163.
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):
Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4
de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser
inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del
nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
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taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als especificats a
la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNEEN 13163
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:
- T1: ± 2 mm
- T2: ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:
- P1: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm
- P4: 5 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors
als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica,
comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13164.
- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel
fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del
nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les
taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):
- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±8 mm
- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm: ±10 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm
- Planeitat (UNE-EN 825):
- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±7 mm
- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm: ±14 mm
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- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm: ± 28 mm
- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm: ± 35 mm
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la classe declarada:
- T1: - 2 mm
- Gruix < 50 mm: + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm
- T2: ± 1,5 mm
- T3: ± 1 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de
la insolació directa i de l'acció del vent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara
i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNEEN 13163 per al poliestirè expandit
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable,
el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
(assajat segons UNE-EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la
UNE-EN 13163, en funció de tipus.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
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l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE,
i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable
en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per
exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en
el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà
en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol
cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió
al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació
següents:
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a la compressió
- Coeficient de dilatació
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)
- Amplària
- Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a
les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
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acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.

____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J -

MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 - SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J50010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú
de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en
dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartóguix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
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¦Poliuretà
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament
¦Shore A ¦
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
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Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment
¦
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦
(Només en pols)
¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurarne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para
especificaciones y métodos de ensayo.

placas

de

yeso

laminado.

Definiciones,

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J -

MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ1010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària:
<2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec.
S'ha de protegir de les gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦Material per a
¦que estiguin sotmesos
¦------------------¦-----------¦
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¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc
¦
Altres
¦
4
¦
¦guix laminat
¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i usos no ¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦contemplats anteriorment
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para
especificaciones y métodos de ensayo.

placas

de

yeso

laminado.

Definiciones,
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H -

MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1 - MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11KC1.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a
mínim, la informació següent:
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla
- Codi d'identificació de la mescla
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb
l'UNE-EN
- Detalls de tots els additius
- Mescles continues
- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en
mescles per a ús en aeroports
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
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- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció
en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de
la Comissió publicada):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar
durant el procés de producció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A, B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant
el procés de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants
del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva
reacció enfront del foc):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN
CARRETERES:
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de
treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del
fabricant.
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que
acompanyen el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec.
- MESCLES CONTINUES:
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en
aquest cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els
indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui.
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les
especificacions del plec de condicions.

____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBD -

MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIONS MARINES

BBD3 - MATERIALS PER A DEFENSES DE PANTALANS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBD34400.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Defenses de pantalà amb proteccions laterals.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta de pi roig tractada amb autoclaus
- Fusta de pi roig acabada amb dues capes de pintura
- Noeprè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares superior i lateral vista seràn planes, netes i sense defectes. La superfície ha de
ser llisa i amb el color, lluentor, i textura uniformes. Els angles i les arestes han de ser
rectes.
Toleràncies:
- LLargària: ± 0,5 %
- Amplària: ± 1%
- Gruix: ± 1%
- Duresa Shore: ± 5°
DEFENSES DE FUSTA:
Han d'estar constituïdes per taulons de pi roig, tractats a l'autoclau o acabats amb pintura.
La fusta ha d'estar impregnada amb un protector dissolt en aigua amb coure, crom i arsènic
com a ingredients actius.
La fusta no ha d'haver patit l'atac dels fongs ni dels insectes, ni ha de presentar altres
defectes.
Densitat de la fusta: 2,5 - 10
Humitat natural: <= 10%
Absorció respecte al pes desecat: <= 25%
Absorció respecte al pes natural: <= 16%
Amplada mínima: 20 cm
DEFENSES DE NEOPRÈ:
Han d'estar constituïdes per bandes de neoprè.
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la
intempèrie i als agents atmosfèrics.
Composició de la banda:
- Cautxú de cloropè: > 60%
- Sutge: < 25%
- Material auxiliar: < 15%
- Cendra: < 5%
- Dimensió superficial de la banda: >= 5 x gruix
- Mòdul de deformació transversal: 8 <= G <= 1 N/mm2
- Duresa Shore (DIN 53505): 65°
- Deformació de ruptura: >= 450%
- Resistència a la tracció (DIN 53504): >= 17 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
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BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5HD253.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua
als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part
proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa
superior.
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:
- Reixa de fosa
- Reixa d'acer inoxidable
- Reixa d'acer galvanitzat
- Reixa de polipropilè
- Reixa de formigó polímer
- Tapa de formigó amb ranures laterals
S'han considerat els següents tipus de canal:
- Sense pendent
- Amb pendent contínua
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut
per un procés d'emmotllament i curat del formigó.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent
han de tenir un increment de l'alçada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un
encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que
permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzarles.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es
puguin desplaçar lateralment.
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una
característica de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
- A 15: zones de vianants
- B 125: voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles
- C 250: vorals i cunetes de carreteres o carrers
- D 400: zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600: zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900: zones amb càrregues molt grans
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les
condicions de l'UNE-EN 1433.
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
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- Nom i/o marca d'identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar
les càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària interior (L):
- Per a L =< 1 000 mm: ± 2 mm
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm
- Per a L > 4 000 mm: ± 5 mm
- Amplària interior (b):
- Per a b =< 500 mm: ± 2 mm
- Per a 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm
- Alçària interior (h):
- Per a h =< 200 mm: ± 2 mm
- Per a h > 200 mm: ± 1% amb un màxim de ± 3 mm
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
- Obertura neta =< 400 mm: ± 7 mm
- Obertura neta > 400 mm: ± 9 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit
peatonal i/o de vehicles:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent
informació:
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l'aigua
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la
conformidad.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQQ -

EQUIPAMENTS PER A PORTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQQ11310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements d'amarratge.
S'han considerat els elements següents:
- Norais de fosa
- Argolles amb ancoratges
- Cadenes i grillons de fixació d'acer galvanitzat
- Amortidors
- Cables d'amarrador
- Cap de fibres de polièster
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Els materials utilitzats en la fabricació d'aquests elements han de ser aptes per a treballar
en condicions ambientals marines.
AMORTIDORS:
Han d'estar formats per molles o materials elàstics o una combinació d'ambdós.
Freqüència de vibració de cada conjunt: <= 10 Hz
CABLES D'AMARRADOR:
Conjunt de filferros d'acer galvanitzat de tipus monocordó, amb o sense filferro central o
compostos de diversos cordons.
El pas de cada capa de filferro ha de ser constant i uniforme.
Els extrems dels cables han d'estar protegits d'una manera efectiva per a evitar
l'esfilagarsat.
No ha d'haver cables solts ni fluixos en el conjunt.
Tensió de ruptura: >= 17 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetres: ± 0,5%
- Llargària: ± 5%
NORAIS:
El dimensionat de capçal i base ha d'estar definit als plànols.
El material ha de ser acer emmotllat.
El tipus ha de ser AM52 i grau C.
Contingut en carboni: 0,25% - 0,30%
Contingut en manganès: 0,50% - 0,75%
Contingut en silici: 0,30% - 0,40%
Contingut en fósfor: 0,05%
Contingut en sofre: 0,04%
Resistència a tracció: >= 520 N/mm2
Límit elàstic: >= 250 N/mm2
CADENES I GRILLONS D'ACER GALVANITZAT:
Les soldadures han d'estar galvanitzades en fred.
Protecció de galvanitzat: >= 385 g/m2
Protecció de galvanitzat en soldadures: >= 346 g/m2
Resistència a tracció: >= 330 N/mm2
Toleràncies:
- Mesures linials: ± 0,5%
- Gruixos: ± 0 mm
- Angles: ± 2°
CAP DE FIBRES DE POLIÈSTER:
Densitat linial per als caps de 20 mm de diàmetre:
- Cap de 3 cordons: >= 303 g/m
- Cap de 4 cordons: >= 273 g/m
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- Cap de 8 cordons: >= 303 g/m
Força de trencament per als caps de 20 mm de diàmetre:
- Cap de 3 cordons: >= 6230 daN
- Cap de 4 cordons: >= 5610 daN
- Cap de 8 cordons: >= 6230 daN
Toleràncies:
- Densitat linial: ± 5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
NORAI, ARGOLLA, ANCORATGE, AMORTIDOR, CADENA I GRILLONS:
Subministrament: Embalats i protegits.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el
terra.
CABLES D'AMARRADOR O CAPS DE FIBRES:
Subministrament: En rotlles, les corbes han de ser de diàmetre superior a 250 x diàmetre del
cable o del cap.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CABLES D'AMARRADOR:
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales
CAP DE FIBRES DE POLIÈSTER:
* UNE-EN 697:1996 Cuerdas de fibra para usos diversos. Poliéster.
NORAI, ARGOLLA, ANCORATGE, AMORTIDOR, CADENA I GRILLONS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
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D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B -

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2C100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a
les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <=
12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten
variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de
ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
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mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre
les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del
colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G24 -

TRANSPORT DE TERRES I RUNES A OBRA

G241 - TRANSPORT DE TERRES A OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G241B0D5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció
i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i
el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en
els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Pàgina: 56

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

____________________________________________________________________________

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G2H -

MOVIMENTS DE TERRES SOTA L'AIGUA

G2H2 - DRAGATGES MARINS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2H22211.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació en el fons marí de tots els productes naturals o artificials de qualsevol naturalesa
(roques, escolleres, blocs, fàbriques antigues, restes de pilots o naufragis, pertrets de
navegació, etc.) que poguessin aparèixer fins a arribar a les cotes de dragatge fixades.
S'han considerat les eines d'excavació següents:
- Draga de cullera
- Draga de rosari
- Draga de succió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Embarcacions, sondes i mitjans necessaris per al replanteig
- Col·locació i manteniment de les senyals i marques del replanteig
- Extracció de tots els productes del dragatge
CONDICIONS GENERALS:
Els perfils batimètrics resultants han de coincidir amb la DT.
Toleràncies d'execució:
- Toleràncies en vertical:
- En franja contigua i paral·lela a la vora dels molls i dics, de 10 m d'amplària: + 20
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cm, - 0
- A la resta de zones: + 50 cm, - 0
- Toleràncies en planta: + 100 cm, - 0
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les obres s'han de replantejar els perfils de sondeig necessaris per a tenir
coneixement del dragatge a realitzar, amb aixecament d'isòbates, recolzat en la xarxa de punts
fixes de terra.
Tot el que s'extregui que pugui ser de profit, i especialment si es tracta d'objectes de valor
artístic, arqueològic, o científic, s'ha de posar a disposició dels Organismes competents.
Els productes procedents del dragatge, han de ser transportats i abocats al mar, en el lloc
indicat per la DF, amb les precaucacions necessàries per a evitar l'abocament fora del lloc
senyalat. Tot i així, la totalitat o part del productes sorrencs que a judici de la DF, siguin
susceptibles d'utilitzar-se per a rebliments, ha d'abocar-se en llocs determinats per la
mateixa per a la seva reutilització.
Durant els treballs, el Contractista ha de deixar que els vaixells entrin i surtin de la
instalació, ajustant els seus treballs de manera que no interfereixin les activitats normals
d'explotació, no podent presentar cap reclamació al respecte.
Els dragatges a efectuar a les proximitats dels dics i murs, s'han d'executar amb el mar en
calma i d'acord amb el sistema de treball ofert en el concurs, prenent el Contractista les
degudes precaucions per tal de no perjudicar l'estabilitat dels mateixos, o del contrari les
reparacions aniran al seu càrrec.
S'han de complir, durant tot el procés, les normes de seguretat senyalades a la legislació
vigent per a aquestes classes de treball, posant especial atenció en el correcte abalisament
de dia i de nit dels artefactes, dragues i instal·lacions auxiliars. En concret, al lloc
d'abocament, s'ha de col·locar senyalització.
El tren de dragatge només pot estar fondejat, quan no treballi, al lloc senyalat per la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 mesurat sobre perfils batimètrics, i només la part d'obra compresa dins de les seccions
del Projecte. Comprèn les operacions de preparació, accessos, manteniment, senyalització,
seguretat i neteja.
No han de ser d'adobament els volums extrets de més per sota de les cotes senyalades per
cadascuna de les zones de dragatge, ni els excesos d'amplària que es draguin sortint de les
línies de planta definides al Projecte o per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G31 -

RASES I POUS

G315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G3151CG3.

____________________________________________________________________________
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G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G32 -

MURS DE CONTENCIÓ

G325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G3251NH2,G3251KH2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements
de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
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- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora
d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF
En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de
la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol
17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma
de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol
17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.
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G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G32 -

MURS DE CONTENCIÓ

G32B - ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G32B4101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals
de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades
a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de
l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la
DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera
que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador
intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció
nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor
de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a
0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint
els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de
l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
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No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que
indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la
durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat
a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar
empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que
formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior
a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >=
1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2
de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article
69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de
l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
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- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la
taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de
l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels
següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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Pàgina: 64

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

G3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
G32 -

MURS DE CONTENCIÓ

G32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G32D1115.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que
formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les
especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments
ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu
formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte
quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han
rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir
per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora
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de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni
sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit
de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se
utilitzar els
següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent
i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies
de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de
desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar,
sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar
al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal
de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant
el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà
autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
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¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la
secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis
formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió
de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar
d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser
llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les
condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats
i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la
seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de
fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què
s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui
impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de
les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels
sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a
la part inferior de l'encofrat.
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S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements
verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb
la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de
la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat
senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades
o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb
el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o
altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat
necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

G6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
G6A -

REIXATS I TANQUES LLEUGERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G6A19T62.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla
electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb malla de torsió senzilla
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- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o
de torsió, mecanismes i muntants de suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb
rodet.
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
- Replanteig
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
- Col·locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres
de fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases
que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes
i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través
seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
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Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir
deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les
especificacions del fabricant. A la porta corredissa, hi ha de quedar col·locada la columna
de topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i
silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al
paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins
que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXAT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de
moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en
l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que
fa referència a la malla pròpiament dita com en els elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la
tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el control, en primer lloc fins a un 20 %
dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre
el 100 % de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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G7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
G7J -

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS

G7J2 - REBLERT DE JUNTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G7J21JL2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert de junts amb materials plàstics.
S'han considerat els tipus següents:
- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reblert de junts amb material col·locat a pressió:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Col·locació a pressió del material
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:
- Neteja i preparació de l'interior del junt
- Aplicació de l'adhesiu
- Col·locació de la placa
CONDICIONS GENERALS:
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions.
Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi
ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
Separació entre cordons: <= 4 mm
Junts entre plaques: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
L'amplària del junt ha de ser constant.
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de
poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.).
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REBLERT AMB CORDÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
REBLERT AMB PLACA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G92 -

SUBBASES

G921 - SUBBASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G921202L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNEEN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció
i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
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- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en
la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat
de la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior,
com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant
T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de
fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no
la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre
ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un
punt per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada
lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i
abans de l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament)
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos,
causa de rebuig o acceptació.
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- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a
compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En
cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament,
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional
a la capa superior, per compte del Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del
Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot
en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent,
ni existiran zones que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà
la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per
compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent
manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una
penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar
la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per
compte del Contractista.

____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G93 -

BASES

G931 - BASES DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G931202L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
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La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui
la DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNEEN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció
i demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en
la resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat
de la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
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aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior,
com a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant
T00 a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de
fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no
la fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre
ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
Pàgina: 77

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un
punt per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada
lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i
abans de l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament)
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:
- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2
individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos,
causa de rebuig o acceptació.
- Capacitat de suport:
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a
compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:
- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En
cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament,
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional
a la capa superior, per compte del Contractista.
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del
Contractista.
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot
en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent,
ni existiran zones que retinguin aigua:
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà
la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per
compte del Contractista.
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent
manera:
- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una
penalització econòmica del 10%.
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar
la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per
compte del Contractista.
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____________________________________________________________________________

G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9H -

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

G9H1 - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G9H11KC1.

____________________________________________________________________________

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GBC -

ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GBC1VC12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements d'abalisament retrorreflectants dissenyats per a facilitar la guia òptica als usuaris
de les carreteres, col·locats en la seva posició definitiva.
Es consideren els elements següents:
- Panells direccionals per a l'abalisament de corbes
- Fites d'aresta
- Fites de vèrtex
- Balises cilíndriques
- Captallums verticals
- Captallums per a senyalització horitzontal
- Fites quilomètriques i hectomètriques amb pal de suport, col·locades clavades o formigonades
- Fites miriamètriques col·locades sobre dau de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Panells direccionals per a l'abalisament de corbes:
- Replanteig
- Fixació del panell al suport
- Comprovació de la visibilitat del panell
- Correcció de la posició si fos necessari
Fites d'aresta, balises cilíndriques i captallums verticals:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l'element d'abalisament sobre el seu suport
Fites de vèrtex:
- Replanteig
- Col·locació i llastat de la fita amb grava o graveta
Captallums per a senyalització horitzontal:
- Replanteig
- Preparació de la superfície del paviment
- Col·locació i fixació del captallums sobre el paviment
Fites quilomètriques i hectomètriques:
- Replanteig
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- Preparació del forat o de l'encofrat del dau, en el seu cas
- Fixació de les plaques als suports
- Col·locació del suport
- Apuntalament del suport, en el seu cas
- Formigonat del dau, en el seu cas
- Retirada de l'apuntalament provisional, en el seu cas
Fites miriamètriques:
- Replanteig
- Preparació de la superfície a formigonar
- Col·locació dels perns d'ancoratge en la fonamentació
- Col·locació i ancoratge de la fita
CONDICIONS GENERALS:
L'element d'abalisament quedarà en la posició especificada a la DT o, en el seu defecte, a la
indicada per la DF.
Les característiques dels panells direccionals, fites quilomètriques, hectomètriques i
miriamètriques instal·lades seran les especificades a la taula 701.1 del PG3 vigent.
Les característiques de les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums
verticals instal·lats seran les especificades a la taula 703.2 del PG3 vigent.
PANELLS DIRECCIONALS:
Els panells direccionals es col·locaran perpendiculars a la visual del conductor en tot el
desenvolupament de la corba.
El primer panell podrà ser simple, doble o triple, i els restants seran sempre simples, essent
recomanable que el nombre total de panells a instal·lar a la corba sigui, com a mínim, de
tres.
El nombre de panells superposats al principi de la corba indica la perillositat d'aquesta.
La separació vertical entre els panells superposats col·locats al principi de la corba serà
de 15 cm.
Es col·locaran de manera que cap obstacle impedeixi la visió dels panells.
L'alçària des de la vora exterior de la calçada fins a la vora inferior dels panells serà
igual o superior a 1 m quedant per sobre dels sistemes de contenció de vehicles o de qualsevol
altre element de la carretera.
FITA D'ARESTA:
Estarà col·locada fora de la plataforma de la carretera.
Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera.
Quedarà amb la franja negra inclinada cap a l'eix de la carretera.
L'alçària de la vora superior de la fita sobre el nivell de la calçada serà aproximadament de
105 cm.
Estaran situades en els dos marges de la carretera coincidint en la mateixa secció transversal,
tant al trams rectes com a les corbes.
L'alçària de totes les franges retrorreflectants de les fites formarà una línia uniforme.
FITA DE VÈRTEX:
Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera.
Quedarà amb els dos triangles indicadors de les direccions en que es bifurca el traçat de la
carretera convenientment alineats i indicant clarament les dues direccions de circulació
possibles en arribar la divergència.
BALISA CILÍNDRICA:
Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera.
Quedarà fixada al paviment amb el sistema d'ancoratge disposat pel fabricant.
Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la balisa o en els suports
d'ancoratge per tal de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant.
CAPTALLUMS VERTICALS:
En una barrera metàl·lica, estaran col·locats en el centre del perfil de la barrera cada 4 o
8 m, coincidint amb la unió de trams de la barrera.
En altres tipus de sistemes de contenció o en paraments, es trobaran com a màxim cada 25 m.
En ampits, la distància màxima serà de 8 m.
L'alçària sobre el paviment estarà compresa entre 50 i 70 cm.
CAPTALLUMS HORITZONTALS:
La situació dels captallums sobre la plataforma serà tal que sempre quedin fora dels carrils
i sense coincidir amb una marca vial.
La separació lliure amb la marca vial de la vora de calçada estarà compresa entre 10 i 15 cm.
El contorn dels captallums, un cop col·locats, no presentarà vores afilades que suposin perill
per a la seguretat de la circulació vial.
FITA QUILOMÈTRICA O HECTOMÈTRICA:
L'element estarà fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
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introduïdes en el replanteig previ, aprovades per la DF.
Es situarà en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.
L'alçària des de la base inferior de la fita a la vora de la calçada serà de 0,70 m. En cas
necessari aquesta alçària s'incrementarà fins a 1,20 m.
En el cas de suports formigonats la profunditat d'ancoratge serà superior a 40 cm.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 1°
FITA MIRIAMÈTRICA:
Estarà col·locada fora de la plataforma de la carretera.
Quedarà vertical i perpendicular a l'eix de la carretera.
Quedarà fixada a la fonamentació amb el sistema d'ancoratge disposat pel fabricant.
Queda expressament prohibit practicar transformacions en el cos de la fita o en els suports
d'ancoratge per tal de modificar el sistema de fixació dissenyat pel fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de procedir a la col·locació de l'element d'abalisament es realitzarà una inspecció de
la superfície del paviment per tal de comprovar el seu estat i possibles defectes existents.
Quan sigui necessari, es durà a terme una neteja de la superfície per a eliminar la brutícia
o altres elements contaminants que puguin influir negativament en la fixació d'aquests.
Si la superfície presenta defectes o desnivells apreciables es corregiran els primers i
s'ompliran els últims amb materials d'anàloga naturalesa.
Abans de col·locar els elements d'abalisament es procedirà al replanteig de l'obra i a la
seva aprovació per la DF.
PANELLS DIRECCIONALS:
La disposició dels panells al llarg de la corba es farà d'acord amb el que estableix l'apartat
8.5 de la norma 8.1-IC Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
No es produiran danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No es foradarà la planxa per fixar-la. S'utilitzaran els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades a les normes
UNE 135312 i UNE 135314.
FITA D'ARESTA:
Els criteris d'implantació i col·locació de les fites compliran els apartats 5 i 7 de la Orden
Circular 309/1990 CyE, sobre fites d'aresta.
El sistema d'ancoratge utilitzat assegurarà la fixació permanent de la fita per la seva base
i no ocasionarà cap perill per al trànsit rodat en cas d'arrencament, trencament o deformació
de la mateixa.
En funció del tipus de fita, de les característiques del terreny o de l'element al que vagi
fixat, el sistema d'ancoratge utilitzat serà:
- Encastament en terreny tou
- Fixació al terreny amb base prefabricada
- Ancoratge a formigó o roca, sense base prefabricada
- Ancoratge a barrera de seguretat o parament
FITA DE VÈRTEX:
Per a la seva fixació es procedirà al llastat amb grava o graveta fins a la marca de llastat
que hi ha al seu interior.
En cap cas s'han de practicar forats en el cos de la fita per a una fixació mecànica de la
mateixa.
No es formigonarà ni s'omplirà amb un altre tipus de material.
BALISA CILÍNDRICA:
Es col·locaran de manera que no dificultin la circulació dels usuaris de la carretera i,
sempre que sigui possible, sense afectar les marques vials.
En convergències i divergències es col·locaran sensiblement equidistants entre si, centrades
en les marques vials i deixant lliure la major amplària possible del voral.
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent de la balisa per la
seva base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per al
trànsit rodat, ni per causa de la balisa arrencada ni pels elements d'ancoratge que puguin
quedar sobre la calçada.
CAPTALLUMS VERTICALS:
Els elements d'ancoratge utilitzats han d'assegurar la fixació permanent del captallums per
la seva base i que en cas d'arrencament, trencament o deformació, no es produeixi perill per
al trànsit rodat, ni per causa del captallums arrencat ni pels elements d'ancoratge que puguin
quedar sobre la calçada.
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CAPTALLUMS HORITZONTALS:
Es fixaran al paviment mitjançant l'ús de materials adhesius, seguint les instruccions del
fabricant.
En paviments de formigó, i abans de la col·locació dels captallums, s'eliminaran tots els
productes utilitzats en el procés de curat del formigó, que estiguin adherits en la zona de
fixació dels mateixos.
FITA QUILOMÈTRICA, HECTOMÈTRICA O MIRIAMÈTRICA:
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Els elements auxiliars de fixació seran d'acer galvanitzat.
SUPORTS CLAVATS:
La màquina de clavar no produirà danys ni deformacions als suports.
Un cop clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és traient-lo i tornantlo a clavar.
SUPORTS FORMIGONATS:
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó s'ha d'abocar abans que comenci el seu adormiment.
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitats realment col·locades a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovades per la
DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
PANELLS DIRECCIONALS, FITES QUILOMÈTRIQUES, HECTOMÈTRIQUES I MIRIAMÈTRIQUES:
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical
de la Instrucción de Carreteras.
FITA D'ARESTA:
Orden Circular 309/1990 CyE, sobre hitos de arista.

____________________________________________________________________________

GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GBD -

PROTECCIONS I SENYALITZACIONS MARINES

GBD3 - DEFENSES DE PANTALANS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GBD34401.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Defenses de pantalans amb proteccions laterals de fusta o neoprè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de la defensa
CONDICIONS GENERALS:
La defensa instal·lada ha de complir totes les condicions exigides a l'element simple.
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Ha d'estar anivellada i en la posició prevista a la DT.
Ha de quedar fixada sòlidament al pantalà amb cargols d'acer inoxidable, o amb reblons
d'ancoratge d'alumini de 5 mm de gruix mínim, de manera que es pugui absorvir sense
deformacions permanents l'impacte d'una embarcació amb una velocitat de 3 nussos.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El parament del pantalà sobre el que s'han de fixar les defenses ha d'estar completament
acabat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment executada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GD5 -

DRENATGES

GD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GD5HD253.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i
reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/m
- Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
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pluja.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GDG -

CANALITZACIONS DE SERVEIS

GDG5 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDG56547.

____________________________________________________________________________

GQ - EQUIPAMENTS
GQQ - EQUIPAMENTS PER A PORTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GQQ11302.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements d'amarratge col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Norai roscat a perns d'ancoratge
- Argolla ancorada al moll o pantalà
- Cadena galvanitzada col·locada amb grilló de fixació, amortidor de molla i cap d'amarratge
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Col·locació i muntatge dels elements
CONDICIONS GENERALS:
Han de poder suportar, sense desplaçaments ni deformacions no previstes, els amarratges de
les embarcacions.
NORAIS:
Han d'estar col·locats roscats a perns d'ancoratge prèviament disposats a la superfície
desitjada.
Han d'anar pintats amb dues mans de pintura acrílica negra a tota la superfície que sobresurti
de la superestructura de formigó.
Els forats d'allotjament dels perns han d'estar omplerts amb greix antioxidant.
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CADENA GALVANITZADA:
Ha d'estar subjecte a punts galvanitzats fixos a terra.
Els amortidors han d'estar calibrats a una tensió mínima de compressió tal que no han d'estar
traccionats en cas d'esforç màxim.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

Vilanova i la Geltrú, gener 2019
La responsable territorial
de la Zona Portuària Centre

Margarita Díez Rilova
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AMIDAMENTS
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI
1

Pàg.:

G241B0D5

PRESSUPOST GARRAF2019
NOU CONTRADIC
TREBALLS PREVIS

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Retirada de qualsevol tipus de terreny, estructura de formigó i escullera de qualevols pes i el transport per a reutilitzar en
obra, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Num. Text

[C]

Tipus

T

1
2

Desmantellament del contradic

3

retirada mitja fins a cota +1,00 =
((+3,0)-(+1))= 2,0

4

Amplada 3ml + mitja de la pendent
4ml/2= 5 ml

[D]

[E]

Longitud

Amplada

Alçada

86,000

5,000

2,000

[F]

01
01
02
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 3 (1)

1

G3J42A20

PRESSUPOST GARRAF2019
NOU CONTRADIC
FORMACIÓ DE CONTRADIC
ESCULLERES

t

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb blocs de pedra de pes de 5,00 t, col·locada amb grua en mantell.
Inclòs a la concertació de l'escullera.
Tipus

T
2,65 densitat*0,75 porositat = 2

3

[C]

[D]

[E]

Coeficinet

Longitud

Area seccio
Tipus - Amplada

2,000

140,000

32,100

2,000

140,000

4,600

[F]

t

Num. Text

2

T
2,65 densitat*0,75 porositat = 2

3

8.988,000 C#*D#*E#*F#
1,000

[C]

[D]

[E]

Coeficinet

Longitud

Area seccio
Tipus - Amplada

G3J42G10

Num. Text

t

1.288,000 C#*D#*E#*F#
10.276,000

2,000

140,000

11,910

2,000

140,000

2,700

[F]

TOTAL

Fórmula

Alçada
3.334,800 C#*D#*E#*F#
1,000

TOTAL AMIDAMENT
3

Fórmula

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb blocs de pedra de pes de 300 kg de pes, col·locada amb grua o
pala carregadora en mantell.
Tipus

1

TOTAL

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
G3J42710

860,000

DESCRIPCIÓ

1

2

Fórmula

UA

Num. Text

2

TOTAL

860,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

1

756,000 C#*D#*E#*F#
4.090,800

Subministrament i col·locació d'escullera marítima sense classificar de pedrera de diàmetre <16 cm, per a nucli de dics,
suministrada i col·locada en obra per mitjans terrestres, incluos reperfilat de talussos. , col·locats amb pala carregadora.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
T

1

2

Coeficinet

Longitud

Area seccio
Tipus - Amplada

2,000

140,000

27,000

2,000

140,000

10,500

2,65 densitat*0,75 porositat = 2

3

Alçada
7.560,000 C#*D#*E#*F#
1,000

TOTAL AMIDAMENT
01
01
02
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 3 (1)
NUM. CODI
1

G32D1115

PRESSUPOST GARRAF2019
NOU CONTRADIC
FORMACIÓ DE CONTRADIC
DIC

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Cares - Unitats

Longitud

Alçada

2

2,000

152,000

3,600

3

30,000

[F]

kg

Num. Text

T

2

Cimentació

3

Quantia aprox 75kg/m3

1.094,400 C#*D#*E#*F#
6,000

[C]

[D]

[E]

[F]

Quantia

Longitud

Amplada

Alçada

75,000

152,000

1,600

0,600

TOTAL AMIDAMENT
G3251KH2

m3

Num. Text

T

2

[C]

[D]

Longitud

Secció (m2)

152,000

6,000

[E]

[F]

G7J21JL2

Num. Text
1
2

m2

1.274,400

TOTAL

Fórmula

10.944,000 C#*D#*E#*F#
10.944,000

TOTAL

Fórmula

912,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

180,000 C#*D#*E#*F#

Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIIa+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb bomba
Tipus

1

Fórmula

Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

1

TOTAL

Secció (m2)

TOTAL AMIDAMENT

3

10.500,000

DESCRIPCIÓ

1

G32B4101

2.940,000 C#*D#*E#*F#

UA

Num. Text

2

2

912,000

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 30 mm de gruix, col·locada amb adhesiu i segellat de junt de 40 mm
d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
Tipus

T

[C]

[D]

unitats

Secció (m2)

30,000

6,000

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

180,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

180,000

EUR
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AMIDAMENTS
01
01
03
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 3 (1)
NUM. CODI
1

G2H22211

Pàg.:

PRESSUPOST GARRAF2019
NOU CONTRADIC
MOLL I ESPLANADA
MOLL

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de sorres, amb draga de cullera de 1000 l i abocament amb
mànega de terres per a reutilitzar en obra.

Num. Text

Tipus

T

1
2

Cimentació moll

3

millora de calat

[C]

[D]

longitud

Secció

182,000

12,000

[E]

[F]

G3J42710

Num. Text

4.000,000 C#*D#*E#*F#

2

T
2,65 densitat*0,75 porositat = 2

[C]

[D]

[E]

Coeficinet

Longitud

Area seccio
Tipus - Amplada

2,000

182,000

12,000

[F]

G3J42610

t

Num. Text

T

2

4.368,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

Longitud

Amplada

alçada

182,000

3,000

0,250

[F]

G32D1115

m2

Num. Text

T

[C]

[D]

[E]

Cares - Unitats

Longitud

Alçada

2

2,000

182,000

4,000

3

37,000

G32B4101

Num. Text

136,500

[F]

TOTAL

Fórmula

1.456,000 C#*D#*E#*F#
5,700

210,900 C#*D#*E#*F#
1.666,900

Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

T

1
2

kg

Fórmula

Secció (m2)

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist
Tipus

1

4.368,000

136,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

Fórmula

Enrasament de cimentació d'escullera amb grava de pedra natural, amb un gruix màxim de 20 cm. Inclòs subministrament i
col·locació amb mitjans terrestres i/o aquàtics.
Tipus

1

TOTAL

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
3

6.184,000

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb blocs de pedra de pes de 300 kg de pes, col·locada amb grua o
pala carregadora en mantell.
Tipus

1

Fórmula

2.184,000 C#*D#*E#*F#
4.000,000

t

TOTAL

Superficie

TOTAL AMIDAMENT
2

3

[C]

Quantia

[D]

Longitud

[E]

Amplada

[F]

TOTAL

Fórmula

Alçada

Cimentació
EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

AMIDAMENTS
3

Pàg.:

Quantia aprox 80kg/m3

80,000

182,000

1,000

0,400

TOTAL AMIDAMENT
6

G3251NH2

[C]

Tipus

T

1
2

[D]

Longitud

Secció (m2)

182,000

5,700

[E]

[F]

m2

[C]

Tipus

T

1
2

[D]

unitats

Secció (m2)

37,000

5,700

[E]

[F]

1

G3J42G10

01
01
03
02

Subministrament i col·locació d'escullera marítima sense classificar de pedrera de diàmetre <16 cm, per a nucli de dics,
suministrada i col·locada en obra per mitjans terrestres, incluos reperfilat de talussos. , col·locats amb pala carregadora.
Tipus

T

3

Cota acabat +1,5. + mitja de pendents =
+ 1,85

4

Gruix total 5,35. Paquet paviment -0,87.

5

Gruix total 4.48

7

2,65 densitat*0,75 porositat = 2

[C]

[D]

[E]

Coeficinet

Alçada

Superficie

2,000

4,480

7.860,000

[F]

m3

TOTAL

Fórmula

70.425,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2

210,900

t

cota fons aprox -3,5.

1

Fórmula

DESCRIPCIÓ

2

Num. Text

TOTAL

UA

1

G921202L

1.037,400

PRESSUPOST GARRAF2019
NOU CONTRADIC
MOLL I ESPLANADA
ESPLANADA

Num. Text

2

Fórmula

210,900 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

TOTAL

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 30 mm de gruix, col·locada amb adhesiu i segellat de junt de 40 mm
d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
TITOL 3 (1)

5.824,000

1.037,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

G7J21JL2

5.824,000 C#*D#*E#*F#

Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIIb+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb bomba

m3

Num. Text

7

4

70.425,600

Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM
Tipus

T

[C]

[D]

[E]

Coeficinet

Alçada

Superficie

1,000

0,500

7.860,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

3.930,000 C#*D#*E#*F#
3.930,000

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

AMIDAMENTS
3

G931202L

Pàg.:

m3

Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text

[C]

Tipus

T

1

[D]

[E]

Coeficinet

Alçada

Superficie

1,000

0,250

7.860,000

2

[F]

G9H11KC1

Num. Text

[C]

Tipus

T

1

[D]

[E]

Coeficinet

Alçada

Superficie

2,400

0,120

7.860,000

2

[F]

1

GBC1VC12

01
01
04

GQQ11302

GBD34401

GDG56547

u

Abalisament indicatiu diürn/nocturn de punta del contradic. Inclou formació de senyal diürna i senyalització nocturna
compacta solar de leds, segons normativa de sistema abalisament marítim IALA-A ISM de ports de l'estat

u

m

m

G6A19T62

m

G3151CG3

Num. Text

m3

37,000

Defensa de pantalà de neoprè de 10x15 cm de secció col·locada amb fixacions mecàniques
182,000

Xarxa de serveis amb canalització de sis tubs corbables corrugats de polietilè de 125-160 mm.de diàmetre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 50x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, 2 tubs de polietilè per a xarxa d'aigua potable i contra incendis PN 16, amb
recobriment de sorra, part proporcional d'accessoris, vàlvules, boques d'incendis, pericons amb marc i tapa.
559,000

Tancament amb reixat d'acer galvanitzat en calent de 2,2 m d'alçària , col·locat ancorat a l'obra amb pletines.
AMIDAMENT DIRECTE

6

1,000

Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes roscat a perns d'ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE
5

2.263,680

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
4

Fórmula

UA

AMIDAMENT DIRECTE
3

TOTAL

PRESSUPOST GARRAF2019
NOU CONTRADIC
SERVEIS

AMIDAMENT DIRECTE
2

1.965,000

2.263,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

Fórmula

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb fibres per a caba de base amb 7 cm i 5 cm. en capa de rodadura,
amb betum millorat amb cautxú, de granulat granític, estesa i compactada. Inclòs regs d'imprimació i adherencia.

t

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

1.965,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

5

150,000

Base per a grua. Inclòs excavació cimentació, formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, p.p. d'encofrat, armadura de fonament i armat de la plantilla de
la grua.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

AMIDAMENTS

Pàg.:
T

1

1,500

2

3,000

3,000

13,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

GD5HD253

KLV1U120

ml

[C]

Tipus

T

1

[D]

[E]

[F]

4,000

5,000

1

PPA900IMP

DESCRIPCIÓ

PA

Direcció d'obra i Seguiment
[C]

Tipus

[D]

[E]

1.756.801,000

2

[F]

0,100
TOTAL AMIDAMENT

2

X07B001

pa

[C]

Tipus

[D]

[E]

1.756.801,000

1

[F]

0,050
TOTAL AMIDAMENT

X07C001

pa

[C]

Tipus

[D]

1.756.801,000

1

[E]

[F]

0,050
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

01
02
UA

Fórmula

175.680,100

TOTAL

Fórmula

87.840,050 C#*D#*E#*F#
87.840,050

Pressupost estudi de Seguretat i Salut; equivalent al 0,5% del pressupost d'execució material.

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

175.680,100 C#*D#*E#*F#

Treballs a justificar per la realitzar del pla de control de qualitat de l'obra; equivalent al 0,5% del pressupost d'execució
material.

Num. Text

3

20,000

PRESSUPOST GARRAF2019
NOU CONTRADIC
VARIS

UA

Num. Text

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
01
05

TOTAL

unitats

2

NUM. CODI

100,000

Plataforma de rampes accés embarcacions

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

13,500

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb reixa de fibra de
vidre barrada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó
amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix

m

AMIDAMENT DIRECTE
8

6

TOTAL

Fórmula

87.840,050 C#*D#*E#*F#
87.840,050

PRESSUPOST GARRAF2019
DIC DE LLEVANT REFORÇ DE L'ESPATLLER
DESCRIPCIÓ

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

AMIDAMENTS
1

G3J42A20

Pàg.:

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb blocs de pedra de pes de 5,00 t, col·locada amb grua en mantell.
Inclòs a la concertació de l'escullera.

t

Num. Text

[C]

Tipus

T

1

2

[D]

[E]

Coeficinet

Longitud

Area seccio
Tipus - Amplada

2,000

250,000

14,070

2,65 densitat*0,75 porositat = 2

[F]

G3251KH2

m3

Tipus

T

1
2

7.035,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

Longitud

Secció (m2)

250,000

2,000

[E]

[F]

1

EX000001

01
03

DESCRIPCIÓ

m2

Construcció Edifici Marina Seca i Serveis
Tipus

1

GJ000001

[D]

[E]

[F]

GH00001

500,000

TOTAL

Fórmula

630,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

630,000

AMIDAMENT DIRECTE

255,000

01
04

PRESSUPOST GARRAF2019
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Subministrament i muntatge de torretes de serveis telegestionades per a servei d'aigua i llum.
Subministtament de finguers per a facilitar la maniobra i permetre reduir els canals entre pantalans a 3,5 eslores
AMIDAMENT DIRECTE

2

Fórmula

Edifici de Vela

m2

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

[C]

630,000

1

EX000002

TOTAL

PRESSUPOST GARRAF2019
EDIFICACIONS

UA

Num. Text

2

7.035,000

500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

Fórmula

Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIIa+Qc de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb bomba

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL

TOTAL

Alçada

TOTAL AMIDAMENT
2

pa

7

1,000

Canvi de sistema d'enllumenat a sistema de baix consum amb llumeneres de led.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

AMIDAMENTS
3

GJ00002

Pàg.:

u

Mesures de millora energètica:
Implantació de panels solars per escalfament d'aigua i fotovoltaics.
Centre d'osmotització d'aigua i reaprofitament d'aigua de pluja
AMIDAMENT DIRECTE

4

GJ00003

u

GK00001

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI
1

F0000001

01
05

PRESSUPOST GARRAF2019
MOBILITAT
DESCRIPCIÓ

m2

Construcció de nou passeig-mirador. Inclòs estructura prefabricada de lloses i pilars per tal de ampliar la vorera de la part
de dalt per sobre dels magatzems existents, urbanització de l'espai amb paviments i tancaments, i formació d'escala per
accés entre la vorera superior i la plataforma inferior del port.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

605,000

1

ml

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

112,500

GP000001

pa

FB000001

pa

TOTAL

Fórmula

112,500

Sistemes de Seguretat. Nou sistema d'accés amb barreres de seguretat tele gestionades. Nou sistema CTTV digital amb
fibra òptica.
AMIDAMENT DIRECTE

4

605,000

112,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

Millora del camí existent d'accés a la Plata de Cala Bou. Inclòs ampliació del camí, millorar el ferm i senyalització adequada
del mateix.
Tipus

1

TOTAL

605,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F0000002

1,000

UA

Num. Text

2

5,000

Subministrament i muntatge de dipòsits de combustible. Inclòs l'obra civil segons normativa vigent per a la seva col·locació
soterrada o enlairada.

u

OBRA
CAPÍTOL

1,000

Subministrament i muntatge de punt de recàrrega tele gestionat per a vehicle. Inclòs instal·lació de punt amb senyalització
vertical i horitzontal del punt i la part proporcional de canalitzacions, cablejat elèctric, quadres de protecció, posada en
servei per punt de connexió. Les característiques mínimes del punt serien:
Recàrrega simultània: dos vehicles
Nombre total de connectors: 4
Tipus de connectors: 2 x tipus II
Alimentació elèctrica: 400 V ac, 50 Hz, 2x32 A, 2x22 kW
Quadre elèctric amb proteccions i comptador
Tele gestionats mòdem 3G o cablejat a connexió Ethernet, Identificació
Targes RFID
Software App amb protocol OCPP mínim 1.5

AMIDAMENT DIRECTE
5

8

1,000

Senyalització de l'Itinerari de vianants, bici i UPT.
EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
5

GX000001

u

GP000002

pa

1,000

Subministrament i muntatge de rampes per a embarcacions
AMIDAMENT DIRECTE

6

9

5,000

Subministrament i muntatge de sistema de navegació de la posició, el rumb i la velocitat d'una embarcació AIS
(AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM), i estació meteorològica.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

PRESSUPOST

Pàg.: 1

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

01

NOU CONTRADIC

TITOL 3

01

TREBALLS PREVIS

NUM. CODI
1

G241B0D5

TOTAL

UA
m3

TITOL 3

DESCRIPCIÓ
Retirada de qualsevol tipus de terreny, estructura de formigó i
escullera de qualevols pes i el transport per a reutilitzar en obra,
amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km (P - 6)

AMIDAMENT

IMPORT

15,00

860,000

12.900,00

12.900,00

01.01.01

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

01

NOU CONTRADIC

TITOL 3

02

FORMACIÓ DE CONTRADIC

TITOL 3 (1)

01

ESCULLERES

NUM. CODI

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G3J42A20

t

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb blocs de
pedra de pes de 5,00 t, col·locada amb grua en mantell. Inclòs a
la concertació de l'escullera. (P - 15)

16,00

10.276,000

164.416,00

2

G3J42710

t

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb blocs de
pedra de pes de 300 kg de pes, col·locada amb grua o pala
carregadora en mantell. (P - 14)

12,00

4.090,800

49.089,60

3

G3J42G10

t

Subministrament i col·locació d'escullera marítima sense
classificar de pedrera de diàmetre <16 cm, per a nucli de dics,
suministrada i col·locada en obra per mitjans terrestres, incluos
reperfilat de talussos. , col·locats amb pala carregadora. (P - 16)

8,25

10.500,000

86.625,00

TOTAL

TITOL 3 (1)

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

01

NOU CONTRADIC

TITOL 3

02

FORMACIÓ DE CONTRADIC

TITOL 3 (1)

02

NUM. CODI

300.130,60

01.01.02.01

UA

DIC

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G32D1115

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m,
per a deixar el formigó vist (P - 12)

21,71

1.274,400

27.667,22

2

G32B4101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)

1,10

10.944,000

12.038,40

3

G3251KH2

m3

Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIIa+Qc de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb bomba (P - 9)

111,00

912,000

101.232,00

4

G7J21JL2

m2

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 30 mm de
gruix, col·locada amb adhesiu i segellat de junt de 40 mm
d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P 18)

15,50

180,000

2.790,00

TOTAL

TITOL 3 (1)

01.01.02.02

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

01

NOU CONTRADIC

143.727,62

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

PRESSUPOST

Pàg.: 2

TITOL 3

03

MOLL I ESPLANADA

TITOL 3 (1)

01

MOLL

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G2H22211

m3

Dragatge general de fons marí, fins a 5 m de fondària, en zona de
sorres, amb draga de cullera de 1000 l i abocament amb mànega
de terres per a reutilitzar en obra. (P - 7)

7,20

6.184,000

44.524,80

2

G3J42710

t

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb blocs de
pedra de pes de 300 kg de pes, col·locada amb grua o pala
carregadora en mantell. (P - 14)

12,00

4.368,000

52.416,00

3

G3J42610

t

Enrasament de cimentació d'escullera amb grava de pedra
natural, amb un gruix màxim de 20 cm. Inclòs subministrament i
col·locació amb mitjans terrestres i/o aquàtics. (P - 13)

36,94

136,500

5.042,31

4

G32D1115

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic
i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, per a una alçària de treball <= 5 m,
per a deixar el formigó vist (P - 12)

21,71

1.666,900

36.188,40

5

G32B4101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 11)

1,10

5.824,000

6.406,40

6

G3251NH2

m3

Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIIb+Qc de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb bomba (P - 10)

120,00

1.037,400

124.488,00

7

G7J21JL2

m2

Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 30 mm de
gruix, col·locada amb adhesiu i segellat de junt de 40 mm
d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla de silicona neutra,
aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P 18)

15,50

210,900

3.268,95

TOTAL

TITOL 3 (1)

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

01

NOU CONTRADIC

TITOL 3

03

MOLL I ESPLANADA

TITOL 3 (1)

02

ESPLANADA

NUM. CODI

272.334,86

01.01.03.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G3J42G10

t

Subministrament i col·locació d'escullera marítima sense
classificar de pedrera de diàmetre <16 cm, per a nucli de dics,
suministrada i col·locada en obra per mitjans terrestres, incluos
reperfilat de talussos. , col·locats amb pala carregadora. (P - 16)

8,25

70.425,600

581.011,20

2

G921202L

m3

Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 100% del PM (P - 19)

25,14

3.930,000

98.800,20

3

G931202L

m3

Base de tot-u artificial col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 100% del PM (P - 20)

26,14

1.965,000

51.365,10

4

G9H11KC1

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent amb fibres per
a caba de base amb 7 cm i 5 cm. en capa de rodadura, amb
betum millorat amb cautxú, de granulat granític, estesa i
compactada. Inclòs regs d'imprimació i adherencia. (P - 21)

67,00

2.263,680

151.666,56

TOTAL

TITOL 3 (1)

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

01

NOU CONTRADIC

TITOL 3

04

SERVEIS

NUM. CODI

882.843,06

01.01.03.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

PRESSUPOST

Pàg.: 3

1

GBC1VC12

u

Abalisament indicatiu diürn/nocturn de punta del contradic. Inclou
formació de senyal diürna i senyalització nocturna compacta
solar de leds, segons normativa de sistema abalisament marítim
IALA-A ISM de ports de l'estat (P - 22)

5.000,00

1,000

5.000,00

2

GQQ11302

u

Norai de fosa de 30 a 50 kg de pes roscat a perns d'ancoratge (P
- 33)

260,00

37,000

9.620,00

3

GBD34401

m

Defensa de pantalà de neoprè de 10x15 cm de secció col·locada
amb fixacions mecàniques (P - 23)

100,00

182,000

18.200,00

4

GDG56547

m

Xarxa de serveis amb canalització de sis tubs corbables corrugats
de polietilè de 125-160 mm.de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 50x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors
i obturadors, 2 tubs de polietilè per a xarxa d'aigua potable i
contra incendis PN 16, amb recobriment de sorra, part
proporcional d'accessoris, vàlvules, boques d'incendis, pericons
amb marc i tapa. (P - 25)

110,00

559,000

61.490,00

5

G6A19T62

m

Tancament amb reixat d'acer galvanitzat en calent de 2,2 m
d'alçària , col·locat ancorat a l'obra amb pletines. (P - 17)

110,00

150,000

16.500,00

6

G3151CG3

m3

Base per a grua. Inclòs excavació cimentació, formigó per a rases
i pous, HA-30/P/20/IIa+Qb, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, p.p. d'encofrat,
armadura de fonament i armat de la plantilla de la grua. (P - 8)

300,36

13,500

4.054,86

7

GD5HD253

m

Canal de formigó polímer, d'amplària interior 150 mm, amb un
pendent del < 1 %, sense perfil lateral, amb reixa de fibra de vidre
barrada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix (P - 24)

100,00

100,000

10.000,00

8

KLV1U120

ml

Plataforma de rampes accés embarcacions (P - 35)

1.000,00

20,000

20.000,00

TOTAL

TITOL 3

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

01

NOU CONTRADIC

TITOL 3

05

VARIS

NUM. CODI

144.864,86

01.01.04

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

PPA900IMP

PA

Direcció d'obra i Seguiment (P - 36)

1,00

175.680,100

175.680,10

2

X07B001

pa

Treballs a justificar per la realitzar del pla de control de qualitat de
l'obra; equivalent al 0,5% del pressupost d'execució material. (P 0)

1,00

87.840,050

87.840,05

3

X07C001

pa

Pressupost estudi de Seguretat i Salut; equivalent al 0,5% del
pressupost d'execució material. (P - 0)

1,00

87.840,050

87.840,05

TOTAL

TITOL 3

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

02

DIC DE LLEVANT REFORÇ DE L'ESPATLLER

NUM. CODI

351.360,20

01.01.05

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

G3J42A20

t

Subministrament i col·locació d'escullera marítima amb blocs de
pedra de pes de 5,00 t, col·locada amb grua en mantell. Inclòs a
la concertació de l'escullera. (P - 15)

16,00

7.035,000

112.560,00

2

G3251KH2

m3

Formigó per a murs de contenció HA-35/B/20/IIIa+Qc de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb bomba (P - 9)

111,00

500,000

55.500,00

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

PRESSUPOST
TOTAL

Pàg.: 4

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

03

EDIFICACIONS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

1

EX000001

m2

Construcció Edifici Marina Seca i Serveis (P - 1)

2

EX000002

m2

Edifici de Vela (P - 2)

TOTAL

CAPÍTOL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

600,00

630,000

378.000,00

1.150,00

255,000

293.250,00
671.250,00

01.03

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

04

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

NUM. CODI

168.060,00

01.02

CAPÍTOL

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

GJ000001

pa

Subministrament i muntatge de torretes de serveis
telegestionades per a servei d'aigua i llum.
Subministtament de finguers per a facilitar la maniobra i permetre
reduir els canals entre pantalans a 3,5 eslores (P - 27)

252.110,00

1,000

252.110,00

2

GH00001

pa

Canvi de sistema d'enllumenat a sistema de baix consum amb
llumeneres de led. (P - 26)

84.034,00

1,000

84.034,00

3

GJ00002

u

Mesures de millora energètica:
Implantació de panels solars per escalfament d'aigua i
fotovoltaics.
Centre d'osmotització d'aigua i reaprofitament d'aigua de pluja
(P - 28)

168.067,00

1,000

168.067,00

4

GJ00003

u

Subministrament i muntatge de punt de recàrrega tele gestionat
per a vehicle. Inclòs instal·lació de punt amb senyalització vertical
i horitzontal del punt i la part proporcional de canalitzacions,
cablejat elèctric, quadres de protecció, posada en servei per punt
de connexió. Les característiques mínimes del punt serien:
Recàrrega simultània: dos vehicles
Nombre total de connectors: 4
Tipus de connectors: 2 x tipus II
Alimentació elèctrica: 400 V ac, 50 Hz, 2x32 A, 2x22 kW
Quadre elèctric amb proteccions i comptador
Tele gestionats mòdem 3G o cablejat a connexió Ethernet,
Identificació
Targes RFID
Software App amb protocol OCPP mínim 1.5

16.806,00

5,000

84.030,00

84.034,00

1,000

84.034,00

(P - 29)
5

GK00001

TOTAL

u

CAPÍTOL

Subministrament i muntatge de dipòsits de combustible. Inclòs
l'obra civil segons normativa vigent per a la seva col·locació
soterrada o enlairada. (P - 30)

OBRA

01

PRESSUPOST GARRAF2019

CAPÍTOL

05

MOBILITAT

NUM. CODI
1

F0000001

672.275,00

01.04

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Construcció de nou passeig-mirador. Inclòs estructura
prefabricada de lloses i pilars per tal de ampliar la vorera de la
part de dalt per sobre dels magatzems existents, urbanització de
l'espai amb paviments i tancaments, i formació d'escala per
accés entre la vorera superior i la plataforma inferior del port. (P -

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

556,00

605,000

336.380,00

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

PRESSUPOST

Pàg.: 5
3)

2

F0000002

ml

Millora del camí existent d'accés a la Plata de Cala Bou. Inclòs
ampliació del camí, millorar el ferm i senyalització adequada del
mateix. (P - 4)

522,90

112,500

58.826,25

3

GP000001

pa

Sistemes de Seguretat. Nou sistema d'accés amb barreres de
seguretat tele gestionades. Nou sistema CTTV digital amb fibra
òptica. (P - 31)

84.804,28

1,000

84.804,28

4

FB000001

pa

Senyalització de l'Itinerari de vianants, bici i UPT. (P - 5)

16.808,00

1,000

16.808,00

5

GX000001

u

Subministrament i muntatge de rampes per a embarcacions (P 34)

5.042,00

5,000

25.210,00

6

GP000002

pa

Subministrament i muntatge de sistema de navegació de la
posició, el rumb i la velocitat d'una embarcació AIS (AUTOMATIC
IDENTIFICATION SYSTEM), i estació meteorològica. (P - 32)

25.210,00

1,000

25.210,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.05

547.238,53

EUR

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Subcapítol
Capítol

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01

1

TREBALLS PREVIS
FORMACIÓ DE CONTRADIC
MOLL I ESPLANADA
SERVEIS
VARIS
NOU CONTRADIC

12.900,00
443.858,22
1.155.177,92
144.864,86
351.360,20
2.108.161,20
2.108.161,20

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01

NOU CONTRADIC
DIC DE LLEVANT REFORÇ DE L'ESPATLLER
EDIFICACIONS
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
MOBILITAT
Pressupost GARRAF2019

2.108.161,20
168.060,00
671.250,00
672.275,00
547.238,53
4.166.984,73
4.166.984,73

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost GARRAF2019

4.166.984,73
4.166.984,73

EUR

16,13

16,11

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF
Nivell:
Subcapítol

13,13 % MOBILITAT

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

4,03

8,43

20

16,13 % EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

EDIFICACIONS

16,11 % EDIFICACIONS

DIC DE LLEVANT REFORÇ DE L'ESPATLLER

4,03 % DIC DE LLEVANT REFORÇ DE L'ESPATLLER

VARIS

8
3,48

29
28
27,72

% Pressupost

SERVEIS

12
10,65

16

MOLL I ESPLANADA

0,31

4

FORMACIÓ DE CONTRADIC

TREBALLS PREVIS

50,59 % NOU CONTRADIC

GRÀFIC % PRESSUPOST PER CAPITOLS
Data:
21/01/2019

Total 4.166.984,73 €

24

0

Capítols

AVANTPROJECTE REMODELACIÓ DEL PORT DEL GARRAF

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.166.984,73

13 % Despeses Generals SOBRE 4.166.984,73................................................................................

541.708,01

6 % Benefici Industrial SOBRE 4.166.984,73.....................................................................................

250.019,08

Subtotal

4.958.711,82

21 % IVA SOBRE 4.958.711,82..........................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SIS MILIONS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS )

Vilanova i la Geltrú, gener 2019
La Responsable Territorial
de la Zona Portuària Centre

MARGARITA DÍEZ RILOVA

1.041.329,48

€

6.000.041,30

