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1.- ANTECEDENTS 

 

 

L’estació de bombament d’aigües residuals Cercs Vell rep les aigües residuals 

generades per la població del nucli de Cercs i les impulsa cap a l'EDAR de Cercs. 

 

El funcionament de les electrobombes és automàtica segons les sondes de nivell 

instal·lades a l'interior de la cambra de les bombes, nivell de seguretat, nivell mínim i 

nivell màxim. El nivell de treball de les bombes és entre el nivell mínim i el màxim. 

 

El funcionament de cada bomba està regulat per un variador de freqüència alternant el 

seu funcionament cada 24 hores. En condicions normals el funcionament de les 

bombes és de 8-9 hores/dia. 

 

L'estació de bombeig està connectada via radio amb l'EDAR de Cercs, en l'esquema 

sinòptic es recull el funcionament de les bombes i les possibles alarmes per fallo de 

tensió, fallo tèrmic i per nivells màxim o mínim del pou. 

 

La xarxa de sanejament del nucli de Cercs és unitària i té aportacions d'aigües de fonts,  

d'un antic safareig amb aigua derivada de la riera i d'aigües procedents de pluja 

captades per embornals i reixes. Hi ha dos col·lectors de D400 que condueixen les 

aigües residuals per gravetat fins a l'estació de bombament Cercs Vell,  un arriba pel 

sector del riu de Peguera, amb traçat per la llera del riu i l'altre  arriba pel costat del 

pont de la carretera C-16. Els dos col·lectors disposen de sobreeixidors en el seu traçat 

abans d'arribar a l'EBAR. 

 

L'estació de bombament està situada al costat de l'embassament de la Baells,  prop del 

pont de la carretera C-16, en zona inundable. Quan l'aigua de l'embassament arriba al 

nivell màxim l'EBAR de Cercs queda totalment submergida. 

 

També queden dins de l'àmbit afectat per les aigües de l'embassament quan aquest 

està en el nivell màxim, el col·lector, pous de registre i sobreeixidors amb traçat per la 

llera del riu Peguera i l'últim tram del col·lector provinent del costat del pont de la 

carretera C-16 fins a l'EBAR. 

 

Quan l'embassament és ple les aigües s'infiltren a l'estació de bombeig per les tapes de 

registre i accés a l'interior i sobreeixidors de la pròpia EBAR i pel mal estat del 

col·lector que arriba pel sector del riu de Peguera, pous de registre, sobreeixidors i tub, 

provocant el conseqüent increment de cabal de bombeig amb aportació d'aigües netes 

a l'EDAR, augment de les hores de funcionament de les electrobombes i col·lapse final 

de l'estació de bombeig. 
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El Consell Comarcal del Berguedà vol realitzar el projecte constructiu i estudi 

d'alternatives pel canvi d'ubicació de l'estació de bombament de Cercs Vell.  

 

 

2.- ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

El Consell comarcal del Berguedà ha encarregat a la tècnica sotasignant la redacció del 

Projecte constructiu i estudi d'alternatives pel canvi d'ubicació de l'estació de 

bombament d'aigües residuals de Cercs Vell. 

 

 

3.- OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte del projecte constructiu i estudi d'alternatives pel canvi d'ubicació de l'EBAR 

de Cercs Vell es definir i valorar les obres necessàries per realitzar les obres de 

l'alternativa òptima escollida.  

 

 

4.- RESUM D'ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE PER A LA 

REDACCIÓ DEL PRESENT PROJECTE 

 

Per a la redacció d'aquest projecte s'han tingut en compte els següents estudis: 

 

 Inspecció de l’estat actual de les instal·lacions de l’estació de bombeig de Cercs Vell 

i dels dos col·lectors de la zona que condueixen les aigües residuals. 

 Inspecció visual de la zona per estudiar possibles alternatives per resoldre la 

problemàtica de l’estació de bombeig d’aigües residuals actual. 

 Aixecament topogràfic de la zona. 

 Memòria i annexes del Projecte constructiu dels col·lectors i de l'estació 

depuradora d'aigües residuals de Cercs, realitzat per la Junta de Sanejament el 

juliol de 1993. 

 Contactes amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cercs i del Consell Comarcal 

del Berguedà. 

 

 

5.- PROBLEMÀTICA DE L'ESTAT ACTUAL 

 

L'EBAR de Cercs Vell està situada al nucli de Cercs i emplaçada al costat de 

l'embassament de la Baells, la part superior de l'estació de bombeig on hi ha les tapes 

de registre per accedir a l'interior queda situada a una cota 631,00 i la cota de nivell 
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màxim de l'aigua de l'embassament és de 631,50. Per tant, amb l'embassament a nivell 

màxim d'aigua l'estació de bombament queda completament submergida I i l'aigua 

penetra cap a l'interior per les tapes de registre i els sobreeixidors.  

 

També queda negat d'aigua el camí que serveix d'accés per realitzar les tasques de 

manteniment, la reparació d'avaries o canvi de bombes  de l'estació de bombeig.  

 

El col·lector que arriba per gravetat a l'EBAR del sector del riu de Peguera també queda 

afectat en un tram d'uns 140 m quan l'embassament es troba a nivell màxim, amb 

cotes  del  terreny que van de  629,31  fins a  631,50.  Aquest col·lector té un problema  

afegit a l'últim tram d'uns 30 m de longitud a l'arribada al punt d'entrada a l'EBAR amb 

un pendent mínim gairebé pla que comporta problemes periòdics de manteniment. 

 

El mal estat en que es troba actualment aquest col·lector provoca l'entrada d'aigua de 

l'embassament cap a l'interior de la conducció per l'estat precari dels pous de registre i 

tapes, pels sobreeixidors existents i també per l'aigua d'infiltració al terreny. 

 

El conseqüent increment de cabal de bombeig provoca l'aportació d'aigües netes a 

l'EDAR, augment de les hores de funcionament de les electrobombes i col·lapse final 

de l'estació de bombeig. 

 

 

6.- ESTUDI D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

Un cop inspeccionades les instal·lacions existents i l’entorn per poder estudiar les 

possibles alternatives a la solució de la problemàtica provocada per la inundabilitat de 

les instal·lacions de l'EBAR i el col·lector, s'han considerat les següents opcions: 

 

1- Estudi del canvi d'ubicació de l’EBAR de Cercs Vell per ubicar-la per sobre del 

nivell màxim de l'aigua de l'embassament. 

 

2- Mantenir l'EBAR de Cercs Vell actual recreixent la part superior fins a una cota 

per sobre del nivell màxim de l'embassament de La Baells, formació d'un accés 

nou i substitució del col·lector que té el traçat per la llera del riu Peguera. 

 

L’alternativa 1 consisteix en l'estudi del desplaçament de l'EBAR a una nova ubicació 

fora de l'àmbit d'afectació de les aigües de l'embassament. 

 

El nou emplaçament ha de permetre l'arribada per gravetat dels dos col·lectors que 

actualment condueixen les aigües residuals a l'EBAR. El col·lector amb traçat pel marge 

esquerre de la llera del riu de Peguera recull les escomeses i col·lectors dels dos costats 
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del riu, per tant, la cota de connexió del col·lector de les edificacions del marge dret 

que travessa el riu condiciona el lloc d'ubicació . 

 

Considerem els següents condicionants que s'han de complir en la nova ubicació: 

 

1- Ubicació de l'EBAR per sobre de l'àmbit  del nivell màxim de l'aigua de  

l'embassament. 

2- Conducció de les aigües dels col·lectors fins a l'estació de bombament per gravetat. 

  

Inspeccionada la zona i l'entorn per la nova ubicació de l'estació de bombament amb 

una cota del terreny per sobre del nivell màxim de d'aigua de l'embassament, on es 

puguin conduir les aigües residuals per gravetat dels dos col·lectors i per les dificultats 

orogràfiques de la zona, no s'ha trobat cap emplaçament adequat. A més la cota del 

punt de connexió del col·lector en baixa existent provinent de les edificacions del 

marge dret del riu de Peguera (629,72), ja és inferior a la cota de nivell màxim de 

l'aigua de l'embassament (631,50).  

 

Per tant, aquesta alternativa no és viable per cap dels dos condicionants establerts.  

 

L'alternativa 2 consisteix en mantenir la ubicació de l'estació de bombeig actual 

realitzant les actuacions següents: 

 

-Adequar i recréixer fins a una alçada de 1,75 m (cota cara superior de la llosa 632,75) 

el murs laterals i construir la llosa armada superior de l'estació de bombament amb les 

tapes de registre per l'accés interior, quedant a una cota superior a la de nivell màxim 

631,50. 

-Construir un nou accés pels vehicles i personal de manteniment des del vial sense 

nom que connecta la Ctra. de Ribes amb la Ctra. C-16,  a realitzar pel costat del quadre 

elèctric de control de l'EBAR, que no serà afectat per les aigües de l'embassament a 

nivell màxim. 

 -Substitució del col·lector del sector del riu Peguera i els pous de registre que 

disposaran de tapa de D60 tipus D400, abatible, amb junta elàstomèrica per garantir 

l'estanqueïtat i amb tanca. Es modificarà el traçat del col·lector i el punt d'entrada de 

les aigües residuals a l'estació de bombament, que es realitzarà pel costat del nou 

accés, on es construirà un nou pou de registre, accessible, pel nou accés, encara que hi 

hagi l'embassament ple, que unirà els dos col·lectors per fer una única entrada a 

l'EBAR i on es realitzarà un sobreeixidor amb tub de D500 mm. 

-També es modificarà l'últim tram del traçat del col·lector del sector de la carretera 

C16 degut al canvi del punt d'entrada a l'EBAR. 
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L'alternativa 2 és l'opció òptima que dona solució a la problemàtica d'inundabilitat de 

les instal·lacions de l'EBAR de Cercs Vell. 

 

 

7.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 

A l’annex 2 s’adjunta l’estudi geotècnic realitzat. Aquest estudi ha permès extreure 

conclusions referents a la ripiabilitat del terreny.  

 

L’estudi ha permès establir un preu per les unitats d’excavació, amb mitjans mecànics 

o manuals, en desmunt, rases, pous i fonaments d’estructures, sempre en funció de la 

potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista.  

 

El percentatge final d’aquestes unitats podria ésser superior o inferior a l’esmentat, 

essent “a risc i ventura” del contractista la diferència que es pugui assolir. 

 

 

8.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

 

Les obres projectades consisteixen en: 

 

Adequació i recreixement de l'estació de bombament Cercs Vell 

 

-Desmuntatge i retirada del tancament perimetral, tapes de registre i elements 

auxiliars de l'EBAR existent i barana vial inclou les despeses de gestió de residus. 

-Desmuntatge i retirada a magatzem del polispast existent i muntatge de nou un cop 

s'hagi realitzat l'actuació de recreixement de l'EBAR. 

-Recreixement dels murs perimetrals i interiors i formació de llosa superior de l'EBAR 

fins a una alçada total de 1,75 m amb formigó armat HA-25/P/20/IIa amb acer B500S, 

amb gruix de parets de 30 cm i formació de llosa superior de 25 cm de gruix i tapes de 

registre metàl·liques d'acer galvanitzat per l'accés interior, segons detalls plànols. 

-Formació de connectors amb l'estructura de l'EBAR existent amb acer B500S de D10 

mm i col·locació de resines.  

-Construcció de pou de registre de formigó armat HA-25/P/20/IIa amb acer B500S,  de 

dimensions interiors 2,00 x 2,00 x 4,37 m amb gruix de parets laterals, i lloses inferior i 

superior de 30 cm, amb tapa de registre de D60, tipus D400 amb junta elastomèrica i 

tanca i tanca per accés a l'interior del pou amb escala de gat de graons fixats amb 

resines que estarà protegida contra caigudes, amb formació de sobreeixidor amb tub 

de PE de doble paret amb l'interior llis, de D500 mm interior, classe SN8, amb 

comporta d'acer inoxidable practicable en el punt d'abocament i connexió amb tub de 

D400 mm a l'EBAR, totalment acabat, connexionat i provat. 
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-Formació d'obertura d'entrada a l'EBAR per tub de D600 mm interior, rejuntat amb 

morter expansiu. 

-Segellat per anul·lar els tub d'entrada i sobreeixidors existents.  

-Tancament perimetral de malla metàl·lica galvanitzada de simple torsió de 2 m 

d'alçada, plastificada de color verd, amb porta d'accés de dues fulles amb pany. 

 

Formació de nou accés a l'EBAR 

 

-Demolició i reposició de vorada de formigó i rigola amb peces prefabricades sobre 

base de formigó, inclou transport a l'abocador i les despeses de gestió de residus. 

-Demolició i reposició de vorera de peces prefabricades i solera de formigó amb malla 

electrosoldada, inclou transport a l'abocador i les despeses de gestió de residus. 

-Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou tala i retirada 

d'arbres de mida petita i mitjana i càrrega dels materials sobre camió, transport a 

abocador i les despeses de gestió de residus. 

-Tala de qualsevol tipus d'arbre de mida gran, inclou transport a planta de 

compostatge i despeses de deposició. 

-Formació de nou accés a l'EBAR des del carrer superior, excavació i replè amb terres 

seleccionades procedents de préstec compactades al 95 % del PM, col·locació d'una 

capa de base de tot-ú artificial de 30 cm. de gruix i paviment de formigó HM-

25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb malla electrosoldada d'acer de 15 x 15 cm de D6 

mm. amb acabat raspallat i formació de juntes. 

-Col·locació de vorada prefabricada de formigó, tipus tauló per delimitació vial amb 

zona verda, col·locada sobre base de formigó.. 

-Estabilització de talús amb formació d'escullera de pedra natural granítica amb la base 

formigonada, segons detalls plànols. 

-Formació de muret de protecció de peu de talús de bloc de formigó massissat  de 60 

cm  d'altura  i  20 cm  de gruix i  fonamentació amb  formigó armat HA-25/P/20/IIa de 

40x60cm, amb peça de coronació. 

-Col·locació  d'aplacat, horitzontal o vertical, de  pedra natural amb  morter, ancorada 

amb ganxos d'acer inoxidable. 

 -Desmuntatge i retirada de línia elèctrica de baixa tensió amb suports de fusta i cable 

trenat fora d'ús, inclou les despeses de gestió de residus 

-Reforma canalització elèctrica del bombeig, nova canalització, connexió línies bombes 

i sondes , arqueta de registre i treballs auxiliars,connectat i provat 

-Barana de fusta tractada amb autoclau, formada per muntants de D12 cm col·locats 

cada 2 m amb fonament de formigó HM-20/P/20, passamà superior i travesser de D10 

cm cadascun, totalment instal·lada.  

-Condicionament zona verda amb estesa de terra vegetal, hidrosembra, plantació 

d'arbustos i arbres tipus alzina (Quercus ilex) 
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Col·lectors 

 

Es substituirà el col·lector per gravetat del sector del riu de Peguera, amb el mateix 

diàmetre del col·lector existent. Es realitzarà amb tub de polietilè corrugat de doble 

paret de D400 mm interior, tipus SN8, col·locat amb solera i recobriment de formigó 

HM-20/P/20, en una longitud de 133,62 m, amb inici al pou sota la passarel·la per 

vianants que travessa el riu de Peguera i fins a l'estació de bombament modificant el 

traçat segons queda reflectit en els plànols. 

 

També es modificarà el tram d'arribada a l'EBAR del col·lector provinent del sector de 

la carretera. Es realitzarà amb tub de polietilè corrugat de doble paret de D400 mm 

interior, tipus SN8, col·locat amb solera i recobriment de formigó HM-20/P/20, en una 

longitud de 29,23 m 

  

Comprèn les obres següents: 

-Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou tala i retirada 

d'arbres de mida petita i mitjana i càrrega dels materials sobre camió, transport a 

abocador i despeses de gestió de residus. 

-Demolició obres de fàbrica existents pous de registre i murets de formigó. 

-Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny amb mitjans mecànics o 

manuals. Inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell trencador, 

apuntalament de la rasa i esgotament i càrrega sobre camió. 

-Reblert i piconat de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, 

piconades per tongades amb un grau de compactació com a mínim de fins al 95% del 

PN. 

-Transport a abocador de terres amb camió de 12 t amb recorregut màxim de fins a 25 

km. Inclou despeses de gestió de residus. 

-Realització de cates amb mitjans mecànics i manuals per localització de serveis 

existents. 

-Tubs de polietilè corrugat de doble paret amb l'interior llis, de D400 mm interior,D500 

mm interior i D600 mm interior, tipus SN8, amb maneguets d'unió, junta elàstica i 

peces especials, col·locat amb solera i recobriment de formigó HM-20/P/20, connectat 

i provat.  

-Reposició tub d'impulsió d'aigües residuals de PE ad de D160mm de 10 atm, col·locat, 

connectat i provat. 

-Pou   de registre  circular de  D 110  interior  de  fondària  variable  de  formigó  armat,  

amb tapa  abatible  de fosa de D60 cm,  tipus D400,  amb  junta  elastomèrica  i  tanca, 

totalment acabat i estanc. 

-Desembocadura d'aletes per tub de D50 mm., col·locada. 

-Comporta d'acer inoxidable de dimensions 0,50 m x 0,50 m i de 8 mm de gruix, 

col·locada en sortida de sobreeixidor. 
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-Enderroc  i reposició  de  murets de  formigó  armat  HA-25/P/20/IIa  amb acer B500S 

afectats per l'execució de les obres. 

-Formació de pou de registre dessorrador  de formigó armat circular de D1,10 m de 

fins a 3,10 m de fondària, segons detalls plànols. 

 

Obres accessòries 

 

-Per l'execució de les obres a la llera del riu de Peguera, es preveu el desviament 

provisional de les aigües amb tub de PE de D500. 

-Manteniment de bombeig d'aigües residuals a l'EDAR durant l'execució de les obres. 

-Ajuts de paleta en treballs diversos per les instal·lacions projectades a  l'estació de 

bombament, a les connexions amb la xarxa de sanejament existent i en paviments 

existents afectats, inclou materials i mà d'obra. 

-Treballs de condicionament i adequació de l'entorn afectat per l'execució de les obres, 

per restablir-lo al seu estat inicial previ a l'execució de les obres, inclòs treballs de 

recollida, neteja i despeses de gestió de residus a abocador autoritzat o centre de 

reciclatge. Tot inclòs. 

-Partida alçada d'abonament íntegre per reposició de serveis afectats per l'execució de 

les obres (reposició línies elèctriques alimentació bombes i cables sondes de l'EBAR, 

reposició tub embornals, ..). 

-Partida alçada per imprevistos, a justificar segons el quadre de preus. 

-Seguretat i Salut durant l’execució de les obres en compliment de RD 1627/97. 

 

La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, plec de 

condicions i pressupost. 

 

 

9.- JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT I DISPOSICIÓ DEL CONJUNT DE LES OBRES 

 

A l’Annex 3 es realitza l’estudi geotècnic. 

A l’Annex 6 es realitzen els càlculs hidràulics. 

 

 

10.- PROGRAMA D'OBRA. TERMINIS D'EXECUCIÓ 

 

El programa d'obra s'especifica a l’Annex 11 d'aquesta Memòria. 

 

Es proposa com a termini d'execució per a la totalitat de les obres, el de 3 mesos a 

partir de l'aixecament de l'Acta de Replanteig. 
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Un cop acabades les obres es realitzarà l’Acta de Recepció, a partir de la qual, s’obrirà 

un període de garantia d’1 (un) any. Transcorregut aquest temps es podrà retirar l’aval 

dipositat. 

 

 

11.- RESUM DE PRESSUPOSTOS 

 

11.1.- Pressupost d'Execució Material 

 

El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de: 

 

108.897,75 

 

Cent vuit mil vuit-cents noranta-set euros amb setanta-cinc cèntims 

 

 

11.2.- Pressupost d'Execució per Contracta 

 

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de: 

 

   156.801,88 € 

 

Cent cinquanta-sis mil vuit-cents un euros amb vuitanta-vuit cèntims.  

 

 

12.- ÍNDEX DEL PROJECTE 

 

1.- MEMÒRIA 

 

Amb els següents Annexos: 

Annex 1 – Característiques generals 

Annex 2 – Estudi d'alternatives  

Annex 3 – Estudi geotècnic 

Annex 4 – Topografia 

Annex 5 – Bases de replanteig 

Annex 6 – Càlculs hidràulics 

Annex 7 – Estudi de gestió de residus 

Annex 8 – Estudi de seguretat i salut 

Annex 9 – Assajos de control de qualitat 

Annex 10 – Justificació de preus 

Annex 11 – Planning de l’obra 



MEMÒRIA 

 
 

10 

 

Annex 12 – Document ambiental 

Annex 13 – Reportatge fotogràfic 

Annex 14 – Afectacions 

 

 

2.- PLÀNOLS 

 

1.- Situació 

2.- Emplaçament 

3.- Planta estat actual 

4.- Planta general 

5.- Planta accés E.B.A.R i seccions transversals 

6.- Perfils longitudinals i transversals 

7.- Detalls constructius pou de bombeig 

8.- Detalls constructius 

 

 

3.- PLEC DE CONDICIONS 

 

Capítol I  -  Definició i abast del Plec 

Capítol II -  Disposicions Tècniques a tenir en compte 

Capítol III - Materials, dispositius, instal·lacions i les seves característiques 

Capítol IV- Execució i control de les obres 

Capítol V - Amidament i abonament de les obres 

Capítol VI - Disposicions Generals 

 

 

4.- PRESSUPOST 

 

1.- Amidaments 

2.- Justificació de Preus 

3.- Quadres de Preus 

4.- Pressupost General 

 

 

13.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Seguint la normativa vigent en l’Annex 8 s’incorpora l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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14.- LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 

 

La contractació administrativa de les obres es realitzarà d’acord amb el Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 

15.- AFECTACIONS 

 

Els terrenys afectats per l'execució de les obres són de titularitat pública de l'Agència 

Catalana de l'Aigua i estan situats dins l'àmbit d'afectació de les aigües de 

l'embassament de la Baells.  

 

A l’annex 14 s’identifiquen i es defineixen les afectacions de les obres projectades. 

 

 

16.- CONTROL DE QUALITAT 

 

El control de qualitat és inferior a l’1,5 % del Pressupost d’Execució Material, el qual 

anirà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. 

 

El tipus d’obres projectades exigeix assajos del formigó i la realització de les proves 

d'estanqueïtat i pressió “in situ” un cop s’han instal·lat els tubs. 

 

A l’annex 9 hi ha la taula on s’amiden i calculen els pressupostos dels assajos requerits. 

 

 

17.- CONSIDERACIONS FINALS 

 

17.1.- Compliment de la normativa vigent 

 

En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa 

vigent, que es detalla en el capítol II del Plec de Condicions. 

 

Les obres projectades constitueixen una obra completa i susceptible d'ésser lliurada al 

servei públic una vegada acabada. 

 

17.2.- Revisió de preus 

 

No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules 

Tècnico-Administratives no ho indica explícitament. 
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En cas d'una possible revisió de preus es recomana l'aplicació de les fórmules tipus 

vigents des de la publicació  al  BOE  de 29 de desembre de 1970, Decret 3650/1970. 

 

 

17.3.- Classificació del Contractista 

 

Per  contractar les obres de pressupost inferior a 500.000 euros no és requisit 

indispensable exigir la classificació. 

 

Per l’execució de les obres es recomana la classificació següent: 

 

GRUP;    E   (Hidràuliques)  

SUBGRUP:   1   (Abastaments i sanejaments) 

CATEGORIA:  c 

 

 

18.- ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 

A l’Annex 7 es realitza l’estudi de gestió dels residus segons Reial Decret 105/2008, d’1 

de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construccions i 

demolicions. 

 

 

19.- CONCLUSIÓ 

 

Amb els documents que formen el projecte s'estima suficientment detallat per poder 

realitzar l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 

 

 

Berga, desembre de 2015 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 
 
 
Obra:  Estudi d'alternatives pel canvi d'ubicació de l'EBAR de Cercs Vell 
 
Municipi:  Cercs 
 
Comarca:  Berguedà 
 
Tipus d'obra:  Estació de bombeig d’aigües residuals i col·lectors 
 
Obres definides:  

 Adequació i recreixement de 'estació de bombament Cercs 
Vell 

 

 Formació i millora d'accessos a l'EBAR 
 

 Col·lectors 
 

 Obres accessòries 
 

 Seguretat i Salut 
 
 
Pressupost d'Execució Material: 
 
   108.897,75 € 
 
 
Pressupost d'Execució per Contracta (iva inclòs): 
 
   156.801,88 € 
 
 
Termini d'Execució: 
 
   3 mesos 
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1.- ANTECEDENTS 

El Consell Comarcal del Berguedà ha sol·licitat l'estudi d'alternatives prèvies al projecte 

constructiu pel canvi d'ubicació de l'estació de bombament d'aigües residuals Cercs 

Vell  situada al nucli de població de Cercs. 

 L'EBAR està emplaçada al costat de l'embassament de la Baells dins de l'àmbit 

d'afectació de les aigües quedant submergida quan l'embassament assoleix el nivell 

màxim d'aigua. 

 

2.- OBJECTE DE L'ESTUDI 

L'objecte del present document tècnic és estudiar diverses alternatives per resoldre la 

problemàtica d'inundació de l'EBAR Cercs Vell. 

 

3.-RESUM D'ESTUDIS TÈCNICS PREVIS 

Els estudis tècnics previs que han servit de base per la redacció del present estudi són: 

 Inspecció de l’estat actual de les instal·lacions de l’estació de bombeig de Cercs Vell 

i dels dos col·lectors de la zona que condueixen les aigües residuals. 

 Inspecció visual de la zona per estudiar possibles alternatives per resoldre la 

problemàtica de l’estació de bombeig d’aigües residuals actual. 

 Aixecament topogràfic de la zona.  

 Memòria i annexes del Projecte constructiu dels col·lectors i de l'estació 

depuradora d'aigües residuals de Cercs, realitzat per la Junta de Sanejament el 

juliol de 1993. 

 Contactes amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Cercs i del Consell Comarcal 

del Berguedà. 

 No es disposa de documentació tècnica real de la xarxa de sanejament del nucli, 

només un antic projecte 
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4.-DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE CERCS 

La xarxa de sanejament del nucli de Cercs és unitària. El col·lectors en baixa recullen 

per gravetat les aigües residuals de la població i les aboquen a dos col·lectors de D400 

mm, un amb el traçat per dins la llera del riu de Peguera i l'altre pel sector del pont de 

lacarretera C-16, fins a l'estació de bombeig d'aigües residuals Cercs Vell. 

Des de l'estació de bombament les aigües residuals són impulsades cap a l'estació 

depuradora d'aigües residuals de Cercs per mitjà de dues electrobombesFlygt de 30 

KW cada una, i un tub d'impulsió de polietilè d'alta densitat de D160 mm de 10 ATM i 

una longitud d'uns 1.500 m.  

 

 

 

5.- PROBLEMÀTICA ESTAT ACTUAL 

L'EBAR de Cercs Vell està situada al nucli de Cercs i emplaçada al costat de 

l'embassament de la Baells, la part superior de l'estació de bombeig on hi ha les tapes 

de registre per accedir a l'interior queda situada a una cota 631,00 m i la cota de nivell 

màxim de l'aigua de l'embassament és de 631,50 m. Per tant, amb l'embassament a 
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nivell màxim d'aigua l'estació de bombament queda completament submergida i 

l'aigua penetra cap a l'interior per les tapes de registre i els sobreeixidors..  

També queda negat d'aigua el camí que serveix d'accés per realitzar les tasques de 

manteniment, la reparació d'avaries o canvi de bombes  de l'estació de bombeig.  

El col·lector que arriba per gravetat a l'EBAR del sector del riu de Peguera també queda 

afectat en un tram d'uns 140 m quan l'embassament es troba a nivell màxim, amb 

cotes  del  terreny que van de  629,31  fins a  631,50 m.  Aquest col·lector té un 

problema afegit a l'últim tram, d'uns 30 m de longitud, a l'arribada al punt d'entrada a 

l'EBAR,que és un pendent mínim gairebé pla que comporta problemes periòdics de 

manteniment. 

El mal estat en que es troba actualment aquest col·lector provoca l'entrada d'aigua de 

l'embassament cap a l'interior de la conducció per l'estat precari dels pous de registre i 

tapes, pels sobreeixidors existents i també per l'aigua d'infiltració al terreny. 

El conseqüent increment de cabal de bombeig provoca l'aportació d'aigües netes a 

l'EDAR, augment de les hores de funcionament de les electrobombes i col·lapse final 

de l'estació de bombeig. 

 

6.- DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Un cop inspeccionades les instal·lacions existents i l’entorn per poder estudiar les 

possibles alternatives a la solució de la problemàtica provocada per la inundabilitat de 

les instal·lacions de l'EBAR i el col·lector, s'han considerat les següents opcions: 

 

1- Estudi del canvi d'ubicació de l’EBAR de Cercs Vell per ubicar-la per sobre del 

nivell màxim de l'aigua de l'embassament. 

 

2- Mantenir l'EBAR de Cercs Vell actual recreixent la part superior fins a una cota 

per sobre del nivell màxim de l'embassament de La Baells, formació d'un accés 

nou i substitució del col·lector que té el traçat per la llera del riu Peguera. 

 

L’alternativa 1 consisteix en l'estudi del desplaçament de l'EBAR a una nova ubicació 

fora de l'àmbit d'afectació de les aigües de l'embassament. 
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El nou emplaçament ha de permetre l'arribada per gravetat dels dos col·lectors que 

actualment condueixen les aigües residuals a l'EBAR. El col·lector amb traçat pel marge 

esquerre de la llera del riu de Peguera recull les escomeses i col·lectors dels dos costats 

del riu, per tant, la cota de connexió del col·lector de les edificacions del marge dret 

que travessa el riu condiciona el lloc d'ubicació . 

Considerem els següents condicionants que s'han de complir en la nova ubicació: 

1- Ubicació de l'EBAR per sobre de l'àmbit  del nivell màxim de l'aigua de  

l'embassament. 

2- Conducció de les aigües dels col·lectors fins a l'estació de bombament per 

gravetat. 

 

Inspeccionada la zona i l'entorn per la nova ubicació de l'estació de bombament amb 

una cota del terreny per sobre del nivell màxim de d'aigua de l'embassament, on es 

puguin conduir les aigües residuals per gravetat dels dos col·lectors i per les dificultats 

orogràfiques de la zona, no s'ha trobat cap emplaçament adequat.  

A més la cota del punt de connexió del col·lector en baixa existent provinent de les 

edificacions del marge dret del riu de Peguera (629,72 m), ja és inferior a la cota de 

nivell màxim de l'aigua de l'embassament (631,50 m).  

Per tant, l'alternativa 1  no és viable per cap dels dos condicionants establerts.  

L'alternativa 2 consisteix en mantenir la ubicació de l'estació de bombeig actual 

realitzant les actuacions següents: 

 Adequar i recréixer fins a una alçada de 1,75 m (cota cara superior de la llosa 

632,75 m) el murs laterals i construir la llosa armada superior de l'estació de 

bombament amb les tapes de registre per l'accés interior, quedant a una cota 

superior a la de nivell màxim 631,50 m. 

 

 Construir un nou accés pels vehicles i personal de manteniment des del vial 

sense nom que connecta la Ctra. de Ribes amb la Ctra C-16,  a realitzar pel 

costat del quadre elèctric de control de l'EBAR, que no serà afectat per les 

aigües de l'embassament a nivell màxim. 

 

 Substitució del col·lector del sector del riu Peguera i els pous de registre que 

disposaran de tapa de D60 tipus D400, abatible, amb junta elastòmerica per 

garantir l'estanqueïtat i amb tanca. Es modificarà el traçat del col·lector i el 

punt d'entrada de les aigües residuals a l'estació de bombament.Es realitzarà 
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pel costat del nou accés, on es construirà un nou pou de registre, accessible, 

pel nou accés, encara que hi hagi l'embassament ple, que unirà els dos 

col·lectors per fer una única entrada a l'EBAR i on es realitzarà un sobreeixidor 

amb tub de D500 mm. 

 

 També es modificarà l'últim tram del traçat del col·lector del sector de la 

carretera C-16 degut al canvi del punt d'entrada a l'EBAR. 

L'alternativa 2 és l'opció òptima que dona solució a la problemàtica d'inundabilitat 

de les instal·lacions de l'EBAR de Cercs Vell. 
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ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
L’actuació objecte del present estudi es localitza al centre de la comarca del Berguedà, 
concretament a l’oest del municipi de Cercs, prop del riu Peguera, on desemboca a 
l’embassament de la Baells. 
 
L’indret d’estudi, al municipi de Cercs, es localitza en la Unitat dels Pirineus, en concret 
en el Pirineu oriental, en el Mantell inferior del Pedraforca, a la zona de l’Anticlinal de 
Vallcebre.  
 
Des d’un punt de vista estratigràfic i miner l’àrea es coneix com la conca de Fígols - 
Sant Corneli, que s’inclou en la conca lignitífera de Berga - Tuixén. Els lignits 
s’intercalen en les calcàries i margues de les fàcies Garumnià d’origen continental. 
 
A més a la cubeta occidental s’han portat a terme les explotacions de carbó a 
Vallcebre, Fígols - Sant Corneli i Fumanya. 
 
A la zona d’estudi trobem calcàries bioclàstiques, lulites i margocalcàries del cretaci. 
També hi ha una zona propera amb conglomerats massius del paleògen. 
 
A les zones properes a torrents i rius també trobem sediments quaternaris: graves, 
sorres, llims i argiles, formant terrasses fluvials, sobre un matell de margues i calcàries 
margoses del triàsic superior. 
 
Una anàlisi en detall per tal de determinar una identificació complerta del tipus de 
terreny implicaria efectuar els assaigs següents: 
 

 Assaig granulomètric 

 Límits d'Attemberg 

 Humitat natural 

 Densitat aparent 

 Matèria orgànica 

 Proctor normal 

 Índex CBR 
 
Tot i això, no es considera necessari efectuar aquests assaigs, doncs l'execució de 
l'obra només preveu: 
 

 Una excavació per mitjans mecànics i manuals convencionals 
 
Tot això, segons les característiques descrites del terreny i el grau de coneixement de 
la zona, ens permet arribar a la conclusió de la no necessitat d'efectuar una anàlisi 
geològica i geotècnica de l'àrea. 
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TOPOGRAFIA  

 
 
Les característiques dels treballs de topografia requerits per a l’execució del present 
Projecte, així com la manera en que han estat efectuats i els aparells emprats per a la seva 
realització, es descriuen a continuació. 
 
 
Característiques del treball: 
 
L’aixecament topogràfic s’ha referenciat a la base cartogràfica 1/1000 del municipi de Cercs. 
 
 
Aparells emprats: 
 
Treballs de camp: Electrònic Total Station TOPCON GTS-703 
Treballs de gabinet: Ordinador HEWLETT-PACKARD  
     Plotter HEWLETT-PACKARD Designjet 1050C 
     Impresora CANON IR-ADV C5250 
     Software Aplitop TCP-MDT versió 5  
     Software AutoCAD  
 
 
Presa de dades: 
 
Un cop definides les Bases de Replanteig necessàries per a la cobertura total de l’àmbit de 
l’aixecament es procedeix a la seva senyalització permanent amb claus d’acer.  
 
En l’Annex 5 de Bases de replanteig s’adjunten les ressenyes de cadascuna de les bases 
utilitzades. 
 
Seguidament i en base a les bases de replanteig establertes, es procedeix a la presa de dades 
de tots els elements situats dins l’àmbit de l’aixecament. 
 
A continuació s’adjunta el llistat de coordenades dels punts utilitzats. 
 
 

Número Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

1 405927,085 4666569,166 638,332 

2 405926,708 4666568,264 638,223 

3 405929,070 4666572,634 638,712 

4 405933,779 4666572,355 638,258 

5 405932,042 4666576,210 638,652 

6 405935,804 4666579,566 638,512 



Annex  4 . Topografia 

 

2 

Número Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

7 405942,424 4666573,364 637,439 

8 405928,646 4666567,426 638,317 

9 405928,993 4666568,424 638,208 

10 405931,780 4666564,831 637,867 

11 405932,544 4666566,959 637,896 

12 405941,100 4666564,084 636,953 

13 405941,524 4666561,755 636,986 

14 405948,470 4666569,988 636,477 

15 405948,886 4666571,530 636,729 

16 405945,282 4666573,626 637,346 

17 405960,429 4666560,967 635,142 

18 405960,089 4666563,130 635,012 

19 405959,760 4666568,307 634,908 

20 405959,633 4666569,622 635,054 

21 405976,870 4666564,723 633,613 

22 405976,970 4666566,953 633,414 

23 405984,819 4666566,212 633,134 

24 405984,897 4666568,882 632,963 

25 405991,391 4666568,394 632,905 

26 405991,012 4666570,514 632,765 

27 405990,056 4666575,423 632,666 

28 405989,849 4666576,752 632,837 

29 405997,612 4666569,959 632,895 

30 405997,982 4666568,785 632,905 

31 405999,906 4666569,496 632,946 

32 405999,739 4666570,522 632,901 

33 406001,933 4666570,662 632,918 

34 406008,580 4666572,583 633,109 

35 406007,692 4666574,629 632,893 

36 406013,543 4666573,848 633,319 

37 406013,331 4666575,906 633,149 

38 406015,148 4666574,134 633,373 

39 406015,322 4666582,763 633,392 

40 406015,771 4666581,729 633,236 

41 406014,624 4666581,409 633,163 

42 405996,932 4666577,207 632,609 

43 406010,303 4666568,153 632,506 

44 406007,129 4666569,571 632,428 

45 405999,515 4666560,473 630,214 

46 405998,699 4666560,172 630,196 

47 405998,542 4666560,625 630,616 

48 405999,581 4666557,303 629,956 

49 405991,437 4666556,421 629,365 
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Número Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

50 405990,483 4666558,851 630,145 

51 405990,463 4666558,913 630,986 

52 405989,008 4666561,448 630,982 

53 405986,497 4666560,355 631,034 

54 405983,330 4666565,155 633,176 

55 405981,151 4666564,567 633,222 

56 405982,216 4666557,979 630,518 

57 405982,246 4666558,074 631,019 

58 405983,484 4666555,401 630,107 

59 405983,571 4666555,462 630,999 

60 405984,673 4666553,658 629,310 

61 405984,814 4666553,803 629,803 

62 405982,213 4666550,604 628,546 

63 405982,029 4666545,070 628,028 

64 405984,486 4666542,943 627,864 

65 405987,067 4666548,938 628,419 

66 405986,656 4666547,189 628,033 

67 405989,913 4666547,033 627,639 

68 405996,536 4666549,111 626,854 

69 405996,967 4666546,082 626,764 

70 406011,921 4666551,214 625,312 

71 406010,926 4666553,618 625,482 

72 406022,650 4666557,937 624,710 

73 406023,638 4666555,489 624,320 

74 406027,558 4666562,647 624,969 

75 406005,842 4666547,184 625,675 

76 405997,855 4666544,689 626,274 

77 405987,536 4666540,511 627,044 

78 406000,808 4666556,140 629,707 

79 405976,558 4666538,988 627,913 

80 405975,989 4666541,952 628,049 

81 405974,433 4666547,337 628,285 

82 405961,533 4666544,113 628,589 

83 405961,086 4666540,545 628,565 

84 405960,645 4666537,433 628,170 

85 405958,848 4666540,593 628,774 

86 405958,324 4666540,707 629,397 

87 405951,650 4666544,926 628,644 

88 405948,636 4666540,778 628,504 

89 405940,204 4666546,017 628,895 

90 405942,945 4666549,329 628,951 

91 405932,594 4666554,127 629,942 

92 405934,192 4666556,052 629,865 
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Número Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

93 405929,945 4666549,510 629,958 

94 405930,829 4666551,851 629,769 

96 405863,710 4666574,212 635,558 

98 405902,612 4666538,853 632,491 

99 405905,103 4666540,734 632,402 

100 405907,163 4666542,693 632,283 

101 405921,369 4666528,959 631,447 

102 405920,626 4666526,431 631,569 

103 405917,680 4666524,672 631,698 

104 405928,429 4666512,254 630,679 

105 405930,941 4666513,937 630,678 

106 405935,388 4666516,935 630,404 

107 405952,692 4666494,260 629,846 

108 405951,778 4666493,272 630,263 

109 405948,693 4666489,774 630,089 

110 406000,255 4666456,791 631,404 

111 406001,445 4666460,488 631,215 

113 405922,009 4666538,575 628,204 

114 405921,130 4666539,508 628,229 

115 405920,796 4666538,108 629,345 

116 405920,481 4666540,476 629,301 

117 405917,127 4666538,743 629,801 

118 405907,140 4666549,249 630,193 

119 405909,711 4666553,038 629,796 

120 405895,144 4666556,951 632,003 

121 405895,956 4666557,757 630,703 

122 405897,276 4666558,918 630,739 

123 405896,043 4666562,186 630,311 

124 405882,545 4666569,272 630,893 

125 405879,313 4666569,914 631,114 

126 405877,689 4666567,995 631,668 

127 405881,509 4666563,066 632,756 

128 405889,063 4666560,420 632,682 

129 405890,104 4666561,479 632,007 

130 405880,849 4666561,482 633,105 

131 405879,098 4666558,984 633,304 

132 405882,338 4666554,422 633,015 

133 405873,553 4666546,017 633,148 

134 405877,574 4666550,674 633,211 

135 405873,371 4666549,076 633,616 

136 405876,419 4666551,963 633,614 

137 405863,698 4666559,191 633,767 

138 405868,763 4666564,207 634,164 
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Número Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

139 405870,093 4666567,025 634,166 

140 405870,529 4666568,625 633,970 

141 405863,780 4666566,243 634,915 

142 405864,820 4666570,057 635,180 

143 405864,858 4666570,118 635,516 

144 405862,576 4666570,421 635,519 

145 405862,935 4666572,221 635,538 

146 405862,175 4666572,903 635,498 

147 405850,440 4666576,840 635,959 

148 405838,349 4666580,744 636,635 

149 405825,658 4666584,805 637,376 

150 405824,876 4666581,703 637,357 

151 405840,446 4666576,616 636,464 

152 405847,892 4666573,753 636,049 

153 405867,524 4666589,812 635,530 

154 405865,390 4666590,132 635,508 

155 405861,212 4666590,286 635,432 

156 405858,980 4666581,764 631,526 

157 405859,154 4666581,867 632,128 

158 405850,483 4666592,400 635,525 

159 405840,367 4666593,770 635,647 

160 405838,354 4666590,903 634,017 

161 405846,472 4666587,630 632,849 

162 405837,227 4666586,400 633,140 

163 405837,594 4666586,122 632,469 

164 405836,049 4666589,753 633,256 

165 405850,685 4666577,609 632,289 

166 405850,647 4666578,078 632,105 

167 405849,322 4666578,495 632,724 

168 405849,527 4666578,473 634,007 

169 405835,889 4666582,420 633,650 

170 405836,065 4666582,549 633,125 

171 405837,040 4666582,569 632,247 

172 405836,689 4666581,627 633,603 

173 405831,315 4666583,377 634,049 

174 405831,261 4666583,417 634,840 

175 405821,467 4666586,476 634,645 

176 405821,575 4666586,906 634,574 

177 405821,735 4666587,035 634,149 

178 405821,964 4666586,982 633,862 

179 405824,060 4666591,844 634,122 

180 405824,465 4666591,636 633,587 

181 405832,223 4666591,843 633,813 
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Número Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z 

182 405869,693 4666587,913 635,646 

183 405867,594 4666588,894 635,606 

184 405876,338 4666586,214 635,426 

185 405883,142 4666584,532 635,221 

186 405889,869 4666582,745 635,154 

187 405901,766 4666579,286 636,164 

188 405903,662 4666579,132 636,309 

189 405909,272 4666582,137 636,417 

190 405928,927 4666575,527 639,042 

191 405884,012 4666577,897 631,650 

192 405882,163 4666575,734 631,299 

193 405882,067 4666575,413 630,778 

194 405885,635 4666575,375 631,312 

195 405885,750 4666575,268 630,783 

196 405885,103 4666575,432 630,879 

197 405885,440 4666575,254 630,472 

198 405900,835 4666570,159 630,763 

199 405898,602 4666567,272 630,366 

200 405898,814 4666567,060 630,124 

201 405914,549 4666561,789 630,404 

202 405913,538 4666558,633 629,800 

203 405913,424 4666558,222 629,677 

204 405925,022 4666552,750 629,838 

205 405925,606 4666548,535 629,270 

206 405927,045 4666550,620 629,367 

207 405928,018 4666548,205 628,221 

208 405873,837 4666579,721 631,349 

209 405847,665 4666626,971 643,016 

210 405887,530 4666506,703 641,177 

211 405886,529 4666505,463 641,678 

212 405918,007 4666541,356 629,654 

E1 405864,119 4666570,734 635,558 

E2 405971,171 4666481,801 630,000 

 
 
 
 
 



ANNEX 5  
 
BASES DE REPLANTEIG 







ANNEX 6  
 
CÀLCULS HIDRÀULICS 

 



Annex 6. Càlculs hidràulics 

 
 

1 

 

CÀLCULS HIDRÀULICS  
 

 

 

Es calcula el cabal màxim d’entrada, la velocitat màxima d’entrada i el cabal a secció 

plena pels dos col·lectors d’entrada a l’estació de bombeig. 

 

Es considera que són col·lectors de polietilè d’alta densitat corrugat de doble capa de 

diàmetre interior 400 mm SN8. 

 
  
 

    
CABAL MÀXIM 

Tram Longitud i (m/m) 
Φproj 

(m) 
h/D h Rh v (m/s) Q (l/s) 

Col·lector Riera de Peguera 140 1,0% 0,40 0,95 0,38 0,11 1,89 232,73 

Col·lector zona carretera 30 3,0% 0,40 0,95 0,38 0,11 3,27 403,09 

         

    
VELOCITAT MÀXIMA 

Tram Longitud i (m/m) 
Φproj 

(m) 
h/D h Rh v (m/s) Q (l/s) 

Col·lector Riera de Peguera 140 1,0% 0,40 0,825 0,33 0,12 1,97 217,84 

Col·lector zona carretera 30 3,0% 0,40 0,825 0,33 0,12 3,40 377,31 

         

    
CABAL A SECCIÓ PLENA 

Tram Longitud i (m/m) 
Φproj 

(m) 
h/D h Rh v (m/s) Q (l/s) 

Col·lector Riera de Peguera 140 1,0% 0,40 1,00 0,40 0,10 1,72 216,59 

Col·lector zona carretera 30 3,0% 0,40 1,00 0,40 0,10 2,99 375,14 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Objecte 
 
El present estudi de gestió de residus té com objectiu fer una previsió dels residus que 
es generaran durant l’execució de l’obra i la gestió que es realitzarà d’aquests residus 
d’acord amb les exigències de la normativa vigent, autonòmica i estatal. 

 

Mesures per la prevenció de residus a l’obra 

 
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 
consideració en el projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la 
construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor 
gestió de residus: 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 
Sí 
 

No 
 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus? 

  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar? 

  

5 
 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

  

 

Estimació i tipologia dels residus 
 
Una correcta estimació de la naturalesa i la quantitat dels residus que es preveu 
generar permetrà planificar-ne la seva correcta gestió. 
 
Els residus s’han de quantificar per tipologia, en tones i en metres cúbics i s’han de 
codificar segons els Catàleg Europeu de Residus. 
 
En la taula adjunta s’estimen els volums de residus generats per tipologia. 
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Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de construcció 
 
Construcció i demolició d’obres de SANEJAMENT 

Materials Tipologia
2 

Densitat   Volum  Pes 

 Inert, No Especial, 
Especial 

(Tones/m3) (m3 de  
residus) 

(Tones) 

170504 Terres i pedres diferents dels especificats en 
el codi 170503* 

Inert 1,70 154,69 262,97 

170107 Formigó Inert 2,50 37,00 92,50 

170203 Plàstics No especial 0,90 1,50 1,35 

170405 Ferro No especial 7,87 0,15 1,18 

160504* Aerosols Especial 0,50 0,20 0,10 

 Total (
3
)   318,71 543,42 

 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
3 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 
 

Operacions de gestió de residus 

 
Una obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió dins de l’obra i la de fora de l’obra. 
 
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d’aquest tipus 
estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials 
(aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
 
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt 
de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, 
carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques 
exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 
tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat 
per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 
controlat. 
 
En el cas de l’ordenació d’aquesta cruïlla, es realitzarà una classificació en obra dels 
residus, els quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats 
amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 
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Taula 2.  Resum de la gestió dels residus dintre de l’obra 
 

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació segons 
tipologia de residu 

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

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

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

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

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

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

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

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

 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  
 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall                      contenidor per fusta    
 contenidor per plàstic    contenidor per paper i cartró 
 contenidor per mescles bituminoses  contenidor per ... 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  
Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.             

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per 
reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
(kg): 0  (m3): 0 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg): 0  (m3): 0 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

3 Senyalització dels 
contenidors 

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

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 
en cas d’optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 

  

     
 Especials 

  

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

 
 
Les opcions externes de gestió són: 
 
Taula 3.  Resum de la gestió dels residus fora de l’obra 

 
MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 
Destí dels residus segons 
tipologia  

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

 Inerts  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit 355,47 191,69 E-989.07 Dipòsit controlat d’Avià 938222674 

 Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall 1,18 0,15 E-753.01 
Containers del 
Berguedà, SL 

938214555 

  Reciclatge de fusta      

  Reciclatge de plàstic 1,35 1,50 E-753.01 
Containers del 
Berguedà, SL 

938214555 

  Reciclatge paper-cartró      

  Reciclatge altres      

  Planta de transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit   E-1237.11 
Dipòsit Controlat de 
Berga  

938213553 

 Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

 
 Instal·lació de gestió de     
residus especials 

0,10 0,20 E-950.06 FCC ÁMBITO 93831000 
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1.1 DADES DE L’OBRA 

Obra: Estudi d’alternatives pel canvi d’ubicació de l’EBAR de 

Cercs Vell  

Municipi: Cercs 

Promotor:  Consell Comarcal del Berguedà 

Termini d’execució:  3 mesos 

 

1.2 INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així 

com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat 

i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme 

les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 

seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel 

qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció. 

 

1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres projectades consisteixen en: 

 

Adequació i recreixement de l'estació de bombament Cercs Vell 

 

-Desmuntatge i retirada del tancament perimetral, tapes de registre i elements 

auxiliars de l'EBAR existent i barana vial inclou les despeses de gestió de residus. 

-Desmuntatge i retirada a magatzem del polispast existent i muntatge de nou un cop 

s'hagi realitzat l'actuació de recreixement de l'EBAR. 

-Recreixement dels murs perimetrals i interiors i formació de llosa superior de l'EBAR 

fins a una alçada total de 1,75 m amb formigó armat HA-25/P/20/IIa amb acer B500S, 

amb gruix de parets de 30 cm i formació de llosa superior de 25 cm de gruix i tapes de 

registre metàl·liques d'acer galvanitzat per l'accés interior, segons detalls plànols. 

-Formació de connectors amb l'estructura de l'EBAR existent amb acer B500S de D10 

mm i col·locació de resines.  
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-Construcció de pou de registre de formigó armat HA-25/P/20/IIa amb acer B500S,  de 

dimensions interiors 2,00 x 2,00 x 4,37 m amb gruix de parets laterals, i lloses inferior i 

superior de 30 cm, amb tapa de registre de D60, tipus D400 amb junta elastomèrica i 

tanca i tanca per accés a l'interior del pou amb escala de gat de graons fixats amb 

resines que estarà protegida contra caigudes, amb formació de sobreeixidor amb tub 

de PE de doble paret amb l'interior llis, de D500 mm interior, classe SN8, amb 

comporta d'acer inoxidable practicable en el punt d'abocament i connexió amb tub de 

D400 mm a l'EBAR, totalment acabat, connexionat i provat. 

-Formació d'obertura d'entrada a l'EBAR per tub de D600 mm interior, rejuntat amb 

morter expansiu. 

-Segellat per anul·lar els tub d'entrada i sobreeixidors existents.  

-Tancament perimetral de malla metàl·lica galvanitzada de simple torsió de 2 m 

d'alçada, plastificada de color verd, amb porta d'accés de dues fulles amb pany. 

 

Formació de nou accés a l'EBAR 

 

-Demolició i reposició de vorada de formigó i rigola amb peces prefabricades sobre 

base de formigó, inclou transport a l'abocador i les despeses de gestió de residus. 

-Demolició i reposició de vorera de peces prefabricades i solera de formigó amb malla 

electrosoldada, inclou transport a l'abocador i les despeses de gestió de residus. 

-Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou tala i 

retirada d'arbres de mida petita i mitjana i càrrega dels materials sobre camió, 

transport a abocador i les despeses de gestió de residus. 

-Tala de qualsevol tipus d'arbre de mida gran, inclou transport a planta de 

compostatge i despeses de deposició. 

-Formació de nou accés a l'EBAR des del carrer superior, excavació i replè amb terres 

seleccionades procedents de préstec compactades al 95 % del PM, col·locació d'una 

capa de base de tot-ú artificial de 30 cm. de gruix i paviment de formigó HM-

25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb malla electrosoldada d'acer de 15 x 15 cm de D6 

mm. amb acabat raspallat i formació de juntes. 

-Col·locació de vorada prefabricada de formigó, tipus tauló per delimitació vial amb 

zona verda, col·locada sobre base de formigó.. 

-Estabilització de talús amb formació d'escullera de pedra natural granítica amb la 

base formigonada, segons detalls plànols. 

-Formació de muret de protecció de peu de talús de bloc de formigó massissat  de 60 

cm  d'altura  i  20 cm  de gruix i  fonamentació amb  formigó armat HA-25/P/20/IIa de 

40x60cm, amb peça de coronació. 

-Col·locació  d'aplacat, horitzontal o vertical, de  pedra natural amb  morter, ancorada 

amb ganxos d'acer inoxidable. 

 -Desmuntatge i retirada de línia elèctrica de baixa tensió amb suports de fusta i cable 

trenat fora d'ús, inclou les despeses de gestió de residus 
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-Reforma canalització elèctrica del bombeig, nova canalització, connexió línies bombes 

i sondes , arqueta de registre i treballs auxiliars,connectat i provat 

-Barana de fusta tractada amb autoclau, formada per muntants de D12 cm col·locats 

cada 2 m amb fonament de formigó HM-20/P/20, passamà superior i travesser de D10 

cm cadascun, totalment instal·lada.  

-Condicionament zona verda amb estesa de terra vegetal, hidrosembra, plantació 

d'arbustos i arbres tipus alzina (Quercus ilex) 

  

Col·lectors 

 

Es substituirà el col·lector per gravetat del sector del riu de Peguera, amb el mateix 

diàmetre del col·lector existent. Es realitzarà amb tub de polietilè corrugat de doble 

paret de D400 mm interior, tipus SN8, col·locat amb solera i recobriment de formigó 

HM-20/P/20, en una longitud de 133,62 m, amb inici al pou sota la passarel·la per 

vianants que travessa el riu de Peguera i fins a l'estació de bombament modificant el 

traçat segons queda reflectit en els plànols. 

 

També es modificarà el tram d'arribada a l'EBAR del col·lector provinent del sector de 

la carretera. Es realitzarà amb tub de polietilè corrugat de doble paret de D400 mm 

interior, tipus SN8, col·locat amb solera i recobriment de formigó HM-20/P/20, en una 

longitud de 29,23 m 

  

Comprèn les obres següents: 

-Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou tala i 

retirada d'arbres de mida petita i mitjana i càrrega dels materials sobre camió, 

transport a abocador i despeses de gestió de residus. 

-Demolició obres de fàbrica existents pous de registre i murets de formigó. 

-Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny amb mitjans mecànics o 

manuals. Inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell trencador, 

apuntalament de la rasa i esgotament i càrrega sobre camió. 

-Reblert i piconat de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, 

piconades per tongades amb un grau de compactació com a mínim de fins al 95% del 

PN. 

-Transport a abocador de terres amb camió de 12 t amb recorregut màxim de fins a 25 

km. Inclou despeses de gestió de residus. 

-Realització de cates amb mitjans mecànics i manuals per localització de serveis 

existents. 

-Tubs de polietilè corrugat de doble paret amb l'interior llis, de D400 mm 

interior,D500 mm interior i D600 mm interior, tipus SN8, amb maneguets d'unió, junta 

elàstica i peces especials, col·locat amb solera i recobriment de formigó HM-20/P/20, 

connectat i provat.  
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-Reposició tub d'impulsió d'aigües residuals de PE ad de D160mm de 10 atm, col·locat, 

connectat i provat. 

-Pou   de registre  circular de  D 110  interior  de  fondària  variable  de  formigó  

armat,  amb tapa  abatible  de fosa de D60 cm,  tipus D400,  amb  junta  elastomèrica  i  

tanca, totalment acabat i estanc. 

-Desembocadura d'aletes per tub de D50 mm., col·locada. 

-Comporta d'acer inoxidable de dimensions 0,50 m x 0,50 m i de 8 mm de gruix, 

col·locada en sortida de sobreeixidor. 

-Enderroc  i reposició  de  murets de  formigó  armat  HA-25/P/20/IIa  amb acer B500S 

afectats per l'execució de les obres. 

-Formació de pou de registre dessorrador  de formigó armat circular de D1,10 m de 

fins a 3,10 m de fondària, segons detalls plànols. 

 

Obres accessòries 

 

-Per l'execució de les obres a la llera del riu de Peguera, es preveu el desviament 

provisional de les aigües amb tub de PE de D500. 

-Manteniment de bombeig d'aigües residuals a l'EDAR durant l'execució de les obres. 

-Ajuts de paleta en treballs diversos per les instal·lacions projectades a  l'estació de 

bombament, a les connexions amb la xarxa de sanejament existent i en paviments 

existents afectats, inclou materials i mà d'obra. 

-Treballs de condicionament i adequació de l'entorn afectat per l'execució de les 

obres, per restablir-lo al seu estat inicial previ a l'execució de les obres, inclòs treballs 

de recollida, neteja i despeses de gestió de residus a abocador autoritzat o centre de 

reciclatge. Tot inclòs. 

-Partida alçada d'abonament íntegre per reposició de serveis afectats per l'execució de 

les obres (reposició línies elèctriques alimentació bombes i cables sondes de l'EBAR, 

reposició tub embornals, ..). 

-Partida alçada per imprevistos, a justificar segons el quadre de preus. 

-Seguretat i Salut durant l’execució de les obres en compliment de RD 1627/97. 

 

La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, plec de 

condicions i pressupost. 

 
 
1.4 DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

Segons l’article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, donat que el nombre de 

projectistes és d’un, i el nombre d’empreses instal·lador-es/constructores és també 

d’una, el promotor no ha de designar a cap coordinador en matèria de seguretat i 

salut, ni en la fase d’elaboració del projecte, ni en la fase d’execució de l’obra. 
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1.5 RISCS ESPECIALS 

En l’obra que ens ocupa no hi ha previstos cap tipus de treballs que comportin riscs 

especials. 

1.6 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista 

ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin i complementin, les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi per la 

Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de 

sotmetre a l’aprovació d’aquesta administració. 

Es recorda l’obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d’Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències 

haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 

termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-

contractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans de començar els treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 

d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant 

de la Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 

dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 

inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 

representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 

11è). 
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1.7 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 

recollits en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre)”, durant l’execució de l’obra i en particular en les següents 

activitats: 

a.- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b.- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 

o circulació. 

c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb 

objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 

treballadors. 

e.- La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsits 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 

perilloses. 

f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g.- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes. 

h.- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu 

que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball. 

i.- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms. 

j.- Les iteracions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

1.- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d’acord amb els següents principis generals: 

a.- Evitar riscos. 
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b.- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c.- Combatre els riscos a l’origen. 

d.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la 

concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de 

producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 

del mateix a la salut. 

e.- Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

f.- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball. 

h.- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 

individual. 

i.- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2.- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3.- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 

zones de risc greu i específic. 

4.- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicació 

es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 

mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 

riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures. 

5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir 

com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte 

dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les 

societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 

prestació del seu treball personal. 
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1.8 IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES 

ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

Definició: 

Demolició per mitjans manuals, mecànics, de fonaments, paviments i elements a poca 

fondària. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes a mateix nivell 

- Caigudes a diferent nivell 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats 

- Trepitjades sobre objectes 

- Projeccions de fragments i partícules 

- Cops amb objectes o eines (talls) 

- Exposició a condicions ambientals extremes 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives 

- Explosions 

- Atropellaments o cops amb vehicles 

- Soroll 

- Sobreesforços 

- Exposició a vibracions 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions... 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Personal qualificat per a treballs en alçada. 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- Planificació d’àrees i llocs de treball. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i caminons. 

- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment. 

- Impedir l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 

- No balancejar les càrregues suspeses. 

- Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 

l’obra. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Planificació de compra i programa de manteniment d’eines. 

- Formació de l’operari en l’ús i manteniment d’eines. 
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- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 

- Formació. 

- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Ús de recolzament hidràulics. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Rotació de llocs de treball. 

- Planificar els treballs pera realitzar-los en zones protegides. 

- Reg de les zones de treball. 

- Aïllament del procés. 

- Revisió periòdica dels equips de treball. 

- Impedir el contacte de l’acetilè amb el coure. 

- No fumar. 

- Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

serra raidal. 

- Eliminar el soroll i vibracions en origen. 

 

 

EN TREBALLS DE REPLANTEIG I TOPOGRÀFICS 

Definició: 

En aquest risc estan contemplades les següents activitats: mesurament i senyalització 

necessàries per a la realització de les partides constructives. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 

- Contactes elèctrics (electrocució). 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Cops i punxades. 

- Projeccions als ulls. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Senyalització de línies elèctriques. En prevenció de riscos d’electrocució s’hauria 

d’agafar l’alçada de la línia més baixa. 

- Els accessos a l’obra hauran de ser adequats. 

- Procurar no estacionar a la calçada. 
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REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I RETALL EN TALUSSOS I RETALUSSATS 

EN DESMUNT 

Definició: 

Excavació de terreny mitjançant la formació o no de talussos estables. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes per desplom, esfondrament o ensorrament. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Exposició a contactes elèctrics. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops amb vehicles. 

- Exposició a sorolls. 

- Exposició a vibracions. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions... 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Manteniment de l’ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de la zona de pas i emmagatzematge. 

- No realitzar treballs a la mateixa vertical. 

- Sol·licitar dades de les característiques de les terres. 

- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Planificació de compra i programa de manteniment d’eines. 

- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària. 

- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 
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REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

Definició: 

Formació de reblerts i terraplenats amb terres o pedres (pròpies de l’obra o no) amb 

mitjans mecànics. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caiguda d’objectes per desplom, esfondrament o ensorrament. 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 

- Sobreesforç. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops amb vehicles. 

- Exposició a sorolls i vibracions. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Manteniment de l’odre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 

- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 

- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 

- No realitzar treballs a la mateixa vertical. 

- Sol·licitar 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 de manteniment. 

- Impedir l’accés de personal dins del radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Ús de recolzaments hidràulics. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 
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PAVIMENTS AMORFS  

Definició: 

Execució i manteniment de paviments continus 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjada sobre objectes. 

- Cops amb objectes o eines. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapament per o entre objectes. 

- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 

- Sobreesforços. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Contactes tèrmics. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops amb vehicles. 

- Exposició al soroll i a les vibracions. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel 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. 

- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment 

de treball específic. 

- Substituir el què és manual pel mecànic. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- Suspensió de les feines en condicions extremes. 

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 

- Planificació de les àrees de treball. 

- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 
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PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Definició: 

Col·locació d’elements de protecció i senyalització amb suports metàl·lics en vies de 

circulació i zones urbanitzades 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Caigudes d’objectes en manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Cops amb objectes o eines. 

- Sobreesforços. 

- Exposicions a condicions ambientals extremes. 

- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

- Atropellaments o cops per maquinària i vehicles. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Abans de la col·locació de la senyalització pertinent a l’obra i sempre que existeixin 

interferències entre els treballs i les zones de circulació de vianants, màquines i 

vehicles, els controlarà personal auxiliar degudament format, que vigilarà i dirigirà 

els seus moviments. 

- Es situaran senyalistes als dos extrems de l’obra per tal de senyalitzar el perill 

existent degut a les feines de senyalització de la carretera. La distància entre el lloc 

de treball en qüestió i els senyalistes serà l’adequada i confirmada a l’obra pel 

responsable de Seguretat d’aquesta. 

- Els senyalistes aniran convenientment equipats amb roca reflectant adequada i 

bandera vermella per tal de senyalitzar el perill als vehicles que puguin circular pel 

tram de carretera afectat. 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindrà l’obra neta i en ordre per evitar 

caigudes per ensopegades amb objectes. 

- Tanques de limitació i protecció per a senyalització de la zona on s’està treballant, 

si es creu necessari. 

- S’ha de vigilar l’estat de conservació de les eines pel muntatge de la senyalització i 

abalisament i tenir prevista la seva reparació o reposició. 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 

proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 
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- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- 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. 

- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 

- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment 

de treball específic. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- 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. 

- Procediment d’utilització de la maquinària. 

- 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. 

- Planificació de les àrees de treball. 

- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària. 

 

EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Definició: 

Operacions de muntatge, moviment de mecanismes i equips, connexions de línies, 

connexió a xarxa, proves i posta en funcionament d’instal·lacions elèctriques de mitja i 

alta tensió. 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Caiguda d’objectes per manipulació o de materials transportats. 

- Trepitjades sobre objectes. 

- Cops amb objectes o eines (talls). 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapament per o entre objectes. 

- Sobreesforç. 

- Exposició a condicions ambientals extremes. 

- Exposició a contactes elèctrics. 
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SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 

EN SERVEI 

DISTÀNCIES DE SEGURETAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ 

Distàncies de seguretat segons el RD 614/2001 de “Disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”. 

Tensió de la línia en kV Distància mínima als punts de tensió 

Fins a 1 kV 0,50 m 

Fins a 3 kV 0,65 m 

Fins a 6 kV 0,70 m 

Fins a 10 kV 0,80 m 

Fins a 15 kV 0,90 m 

Fins a 20 kV 0,95 m 

Fins a 30 kV 1,10 m 

Fins a 45 kV 1,20 m 

Fins a 66 kV 1,40 m 

Fins a 110 kV 1,80 m 

Fins a 132 kV 2,00 m 

Fins a 220 kV 3,00 m 

Fins a 380 kV 4,00 m 

 

- Es sol·licitarà a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de 

subministrament i posta a terra dels cables, abans de realitzar cap treball. 

- No es realitzarà cap activitat a la proximitat de la línia elèctrica, el tall de la qual 

s’ha sol·licitat, fins haver comprovat que les preses a terra estan acabades i 

l’operari de la companyia propietària de la línia així ho comuniqui. 

- La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l’obra queda 

fixada en 8 m en zones accessibles durant la construcció. 
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- Abans de començar els treballs s’abalisarà la distància de seguretat de la línia 

elèctrica. 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 

- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 

- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 

- Personal qualificat per a treballs d’alçada. 

- 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. 

- Impedir l’accés de personal dins el radi d’acció de càrregues suspeses. 

- No balancejar les càrregues suspeses. 

- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un 

procediment de treball específic. 

- Substituir el que és manual pel mecànic. 

- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 

- Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials. 

- No treballar ni estar al radi de les càrregues suspeses. 

- 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. 

 

ESCALES DE MÀ 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Desplaçament per mal recolzament. 

- Caiguda lateral per mal recolzament. 

- Trencament d’un esglaó per defectes ocults. 

- Lumbàlgies per sobreesforços al manipular-les. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els esglaons seran d’una sola peça i estaran sense deformacions que representi 

perill per a la seguretat. 

- Les escales metàl·liques estaran protegides amb pintura antioxidant. 

- Les escales metàl·liques no tindran soldadures. 
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- Queda totalment prohibit l’ús de l’escala a més d’una persona. 

- El recolzament sobre la superfície horitzontal amb suficient resistència, no es 

recolzaran en superfícies de dubtosa estabilitat (totxos, blocs, etc.). 

 

 

CABLES, CADENES I ESLINGUES 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de la càrrega. 

- Ruptura de cable, cadena o eslinga 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Queda totalment prohibit circular o parar-se sota de les càrregues. 

- Utilitzar el cable, cadena o eslinga adequada a la càrrega a aixecar. 

- Les diferents eslingues utilitzades per aixecar una càrrega no es poden creuar. 

- Per tal d’evitar ruptures s’han d’inspeccionar abans de la seva utilització. 

- No es pot utilitzar cables, cadenes o eslingues en mal estat de conservació o en 

defectes en la seva composició. 

 

RISCOS PER INCENDIS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Cremades per contacte elèctric. 

- Manipulació de materials inflamables. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- S’haurà de tenir especial cura en la manipulació d’aparells elèctrics, seguint en tot 

cas les instruccions de l’aparell / màquina donades pel fabricant. 

- Ordre i neteja a l’obra i emmagatzemament un lloc especial pel materials 

inflamables, en cas d’usar-se en obra. 

- Respectar les mesures i distàncies de seguretat a línies elèctriques. 

 

 

RISCOS A TERCERS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres. 
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- Intromissió descontrolada de terceres persones dins l’obra, amb els conseqüents 

riscos d’atropellament per maquinària i/o vehicles, caiguda a rasa, cops, 

ensopegades, talls, etc. 

 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Queda prohibida l’entrada al recinte de l’obra de tota persona aliena a la mateixa, 

per aquest motiu es col·locarà a obra un cartell amb les normes de seguretat i 

instruccions a complir. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la 

calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d’impedir que persones alienes a l’obra puguin entrar-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en 

relació amb els vials exteriors. 

 

 

MAQUINÀRIA PEL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra. 

- Desplom i/o caiguda d’arbres/objectes sobre la màquina. 

- Desplom i/o caiguda de talussos sobre la màquina. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Soroll i vibracions. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

- Sobreesforços. 

- Lesions a peus i mans. 

 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els camins de circulació interna de l’obra es marcaran i senyalitzaran. 

- Els camins de circulació interna de l’obra, es cuidaran per evitar flonjalls i 

enfangaments excessius que mermin la seguretat de la circulació de la maquinària. 
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- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 

- Està prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 

- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 

- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en 

terrenys secs. 

- No es sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal 

d’evitar bolcà. 

- Està prohibit realitzar maniobres perilloses. 

- Tota la maquinària estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació. 

- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 

- Abans d’iniciar les maniobres, a més d’haver instal·lat el fre de mà, es col·locaran 

falques d’immobilització de les rodes. 

- Per pujar o baixar de la màquina faci servir els graons i baranes disposats per 

aquesta funció. No pujar fent servir les llantes, cobertes, cadenes o parafangs. 

- Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb les dues mans. 

- No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent del treballador. 

- No provi de fer ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en 

funcionament. 

- Els operaris de la maquinària hauran de complir i fer respectar als seus companys 

les següents regles: 

o No pujar passatgers a la màquina. 

o No permetre l’estacionament ni la permanència de persones al voltant de 

les zones d’evolució de la màquina. 

- No treballar amb la màquina en situació d’averia o semiaveria. Parar-la primer, 

llavors reiniciar el treball. 

- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la màquina, poden cremar-se. 

- En cas d’escalfament del motor, recordar que no s’ha d’obrir directament la tapa 

del radiador. El vapor després si en fa, pot causar-li cremades greus. 

- Evitar tocar líquids anticorrosió, si ho ha de fer, protegeixis amb guants i ulleres 

antiprojeccions. 

- Recordar que l’oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-lo només 

quan estigui fred. 

- No alliberar els frens de la màquina, mitjançant la bateria d’una altra màquina, es 

prendran les precaucions per evitar xispes dels cables. Recordar que els líquids de 

les bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar. 

- Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l’inflat a la pressió recomanada 

pel fabricant de la màquina. 

- Durant l’inflat d’aire a les rodes, posar-se darrera la banda de rodadura, apartat 

del punt de connexió. 

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

correctament. 
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- Ajustar el seient perquè es pugui arribar als comandaments sense dificultat. 

- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments fer-les 

amb marxes lentes. 

- Mantenir el motor parat, els llums apagats i no fumar quan posi combustible. 

- Les màquines pel moviment de terres estaran dotades de fars de marxa endavant i 

darrera, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de marxa cap a darrera, 

retrovisors a ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un 

extintor. 

- Les màquines pel moviment de terres estaran inspeccionades diàriament, 

controlant el bon funcionament del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, 

botzina de marxa cap a darrera, pressió pneumàtics, transmissions i cadenes. 

- Es prohibeix expressament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia 

elèctrica (a menys de 8 m) fins a la conclusió de la instal·lació de protecció de 

contactes elèctrics. 

- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part de la màquina, el 

maquinista restarà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili mitjançant les botzines. 

Abans de fer cap acció s’inspeccionarà el tren de pneumàtics amb la finalitat de 

detectar la possibilitat de pont elèctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista 

saltarà fora de la màquina sense tocar, a la vegada, la màquina i el terreny. 

- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques, seran acordonades a 

una distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de la línia perquè efectuï 

els talls de subministrament i posta a terra necessàries per a poder canviar, sense 

risc, la posició de la màquina. 

- Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte 

amb el sòl, la cullera, etc., posat el fre de mà i parat el motor traient la clau de 

contacte, per evitar els riscos per errades del sistema hidràulic. 

- Les passarel·les i graons d’accés per conducció o manteniment, estaran nets de 

grava, fang i olis. 

- S’instal·laran topalls de seguretat al final del recorregut, davant la coronació dels 

talls, als que ha d’aproximar-se la maquinària per evitar els riscos de caiguda de la 

màquina. 

- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcorrin pròxims als talls de l’excavació 

a un mínim de 2 m de distància d’aquesta, per evitar la caiguda de la maquinària. 

 

 

RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS 

 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades, bolcades. 
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- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 

- Contacte amb línies elèctriques. 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra, d’arbres i/o talussos sobre la màquina. 

- Vibracions i soroll. 

- Caiguda de la càrrega transportada. 

- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 

- Projecció d’objectes durant els treballs. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Soroll. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- No s’admetran retroexcavadores que no vinguin amb la protecció de cabina 

antibolcada instal·lada, que serà la dissenyada expressament pel fabricant. 

- Es revisaran periòdicament tots els punts d’escapament del motor, amb la finalitat 

d’assegurar que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la combustió. 

- Les retroexcavadores que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les 

disposicions legals necessàries per estar autoritzades. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada i 

sense recolzar a terra. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la retroexcavadora amb la cullera 

bivalva sense tancar, encara que quedi recolzada a terra. 

- La cullera durant els transports de terres, restarà el més baixa possible per poder 

desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 

- Les pujades i baixades en càrrega de la cullera s’efectuaran sempre usant marxes 

curtes. 

- La circulació sobre terrenys desiguals es farà a la velocitat lenta. 

- Es prohibeix alçar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 

- Les retroexcavadores estaran dotades d’un extintor, timbrat i amb les revisions al 

dia. 

- Es prohibeix fer servir la retroexcavadora com una grua, per a l’introducció de 

peces, etc., a l’interior de les rases. 

- Es prohibeix fer esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora. 

- Els conductors s’asseguraran de que no existeix perill pel treballadors que es 

trobin a l’interior de pous i rases pròxims als llocs de l’excavació. 

- Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m de la vora de barrancs, 

forats, etc., per evitar el risc de bolcada per fatiga del terreny. 
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DÚMPER 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar del dúmper). 

- Caiguda d’objectes i elements despresos. 

- Atrapaments per o entre objectes i elements. 

- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles. 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Exposició pols i contaminants químics (inhalació). 

- Exposició a sorolls. 

- Exposició a vibracions. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la 

utilització de la màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi dúmpers serà especialista, estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el 

llibre de manteniment. 

- Al sortir de l’obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de 

circulació. 

- La velocitat de circulació dins l’obra estarà en consonància amb la càrrega 

transportada, la visibilitat i condicions de terreny. 

- En les maniobres de retrocés o en situacions de poca visibilitat, el conductor es 

guiarà per les indicacions d’un altre operari. 

- Si per qualsevol motiu el dúmper ha de parar en una rampa, quedarà frenat i 

calçat amb falques. 

- Sempre tindran preferència els vehicles carregats o de més difícil maniobra. 

- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de 

seguretat sempre que existeixi risc de caiguda d’objectes o si el terreny no es troba 

en bon estat i pitrall retroreflectant. 

- Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega i càrrega. 

- Abans d’iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d’haver 

estat accionat el fre de mà, es col·locaran falques d’immobilització de les rodes, en 

prevenció d’accidents per fallida mecànica. 

- L’ascens i descens de la caixa del dúmper es realitzarà amb escales metàl·liques, 

dotades de ganxos d’immobilització i seguretat. 
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- El material transportat no sobrepassarà la part superior de les baranes perimetrals 

del dúmper, i el material es mantindrà apilonat amb un màxim d’un 5% de 

pendent. 

- Ús de les següents proteccions col·lectives: 

o Botzina automàtica de marxa enrera i pòrtic de protecció en cas de 

bolcada. 

o Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges 

d’excavació. 

o Tanques metàl·liques. 

o Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda 

d’objectes o elements despresos. 

- Ús de les següents proteccions personals: 

o Casc de seguretat. 

o Calçat de seguretat. 

o Guants contra les agressions mecàniques. 

o Faixa dorsolumbar. 

o Protecció auditiva. 

o Pitrall retroreflectant. 

o Equip filtrant de partícules (mascareta). 

 

 

CUBA DE REGS BITUMINOSOS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Atropellaments de persones. 

- Topada amb altres vehicles. 

- Bolcada de la cuba. 

- Bolcada per desplaçament de la cuba. 

- Atrapaments. 

- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Totes les cubes de regs bituminosos estaran en perfectes condicions de 

manteniment i conservació. 

- Totes les maniobres de reg seran dirigides pel Cap d’Obra. 

- Les rampes d’accés als fronts no superaran la pendent dl 20% en prevenció de 

bolcada de les cubes. 
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ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caigudes de persones des de la màquina. 

- Caiguda de persones al mateix nivell. 

- Els derivats de treballs fets a altes temperatures. 

- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

- Cremades. 

- Sobreesforços. 

- Atropellament durant les maniobres d’acoblament dels camions de transport 

d’aglomerat asfàltic amb l’estenedora. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- No es permet estar-se sobre l’estenedora en marxa a cap altra persona que no 

sigui el conductor, per evitar caigudes. 

- Les maniobres d’aproximació i abocament de productes asfàltics a la tolva serà 

dirigides per un especialista. 

- Tots els operaris auxiliars quedaran en posició a la cuneta per davant de la 

màquina durat les operacions d’omplert de la tolva, en prevenció de riscos 

d’atrapament i atropellament. 

- Les vores laterals de l’estenedora, en prevenció d’atropellaments i atrapaments 

estaran senyalitzades. 

- Es prohibeix l’accés d’operaris a la regla vibrant durant les operacions d’estesa. 

 

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA (BOBCAT) 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Cops contra objectes o elements immòbils. 

- Talls i cops per objectes o eines. 

- Projecció de fragments o partícules. 

- Atrapaments per o entre objectes o elements. 

- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles. 

- Sobreesforços. 

- Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles. 

- Exposició a pols i contaminats químics (inhalació). 

- Exposició a sorolls. 

- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar). 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la 

utilització de la màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el 

llibre de manteniment. 

- No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la 

màquina sobre dues rodes. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera 

excavadora aixecada i sense recolzar-la a terra. 

- Com a norma general no s’ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenys 

humits o al 30% en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions del 

fabricant. 

- S’evitarà en la mesura del possible la circulació per pendents laterals, respectant 

sempre les limitacions d’inclinació lateral indicades pel fabricant. 

- Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera 

excavadora es deixarà el més baix possible, a l’igual que la pala carregadora o 

qualsevol altre accessori utilitzat. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys d’1,5 metres 

del perímetre de les rases, fronts d’excavacions, terraplens, etc. 

- No es realitzen treballs a l’interior d’una rasa quan es trobin operaris dintre del 

radi d’acció de la màquina. 

- Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant, caldrà anivellar la 

zona de treball. El treball es realitzarà lentament i per no reduir l’estabilitat de la 

màquina s’evitarà l’oscil·lació de la cullera en direcció a la pendent. 

- S’evitarà aixecar o girar l’equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes 

accions provoquen una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a 

conseqüència la inestabilitat del conjunt. 

- Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina 

quan la cullera comenci a excavar a la vertical del xassís. 

- La cullera no s’ha d’utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig 

despreses. 

- Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se que el braç estigui parat i 

baixat. Quan sigui necessari treballar amb el braç aixecat, s’utilitzaran puntals per 

evitar la baixada sobtada del braç o la bocada de la màquina. 

- Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, 

així com durant el canvi d’accessoris, el motor de la màquina haurà d’estar parat. 

- És imprescindible la comprovació de la pressió dels pneumàtics a l’inici de la 

jornada laboral. 
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- No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s’utilitzarà la cullera per aixecar 

persones. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable 

col·locar balises de forma visible als límits de la zona de treball. 

- Ús de les següents proteccions col·lectives. 

- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina. 

- Tanques metàl·liques. 

- Ús de les següents proteccions personals: 

o Ulleres antiprojeccions. 

o Casc de seguretat. 

o Calçat de seguretat. 

o Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus Americà). 

o Faixa dorsolumbar. 

o Protecció auditiva. 

o Equip filtrant de partícules (mascareta). 

o Pitrall reflectant. 

 

 

COMPACTADORES 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar de la màquina) 

- Atrapament per o entre objectes o elements 

- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles 

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 

- Exposició a  pols i contaminants químics (inhalació) 

- Exposició a sorolls 

- Exposició a vibracions 

- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar) 

 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la 

utilització de la màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la 

documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el 

llibre de manteniment. 
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- El tipus de corrons a utilitzar s’haurà d’adaptar a les feines que s’han de portar a 

terme. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa 

- L’ascens i descens de la compactadora es farà pels llocs dissenyats per fer-ho, 

quedant totalment prohibit fer-ho pels corrons. 

- La màquina es deixarà sempre en un terreny pla però si per manca d’espai s’ha de 

deixar en pendent, sempre es deixarà falcada i a ser possible travessada segons el 

sentit de la pendent (si aquesta no és excessiva, ja que inclinacions importants 

poden comportar la bolcada de la màquina). 

- Es procurarà treballar sempre de manera que la màquina quedi orientada en el 

sentit de la pendent i no travessada respecte la mateixa. 

- Es seguiran les instruccions del fabricant respecte les pendents i inclinacions 

màximes que pot afrontar la compactadora de corrons. 

- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que no hi hagi personal dins la 

zona de treball de la compactadora. 

- Està prohibit utilitzar l’ombra projectada per aquesta per descansar. 

- No es transportaran passatgers sobre la màquina si no és en llocs destinats a tal 

efecte. 

- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del 

perímetre de rases, terraplens, etc. 

- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable 

col·locar balises de forma visible als límits de la zona de treball. 

- Ús de les següents proteccions col·lectives. 

- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina. 

- Pòrtic de seguretat de la màquina quan no disposi de cabina si l’operari condueix 

sobre la mateixa. 

- Cinturó de seguretat quan la màquina no disposa de cabina sinó de pòrtic. 

- Tanques metàl·liques. 

- Ús de les següents proteccions personals. 

- Casc de seguretat. 

- Calçat de seguretat. 

- Guants contra les agressions mecàniques. 

- Faixa dorsolumbar. 

- Protecció auditiva. 

- Equip filtrant de partícules (mascareta). 

- Pitrall reflectant. 
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COMPRESSOR 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Soroll. 

- Trencament de la mànega de pressió. 

- Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapaments del motor. 

- Atrapament durant les operacions de manteniment. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- L’arrastrament directe per l’ubicació del compressor per part dels operaris, es farà 

a una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en 

prevenció de desploms. 

- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del 

compressor, de manera que quedi gramatitzada la seguretat de la càrrega. 

- El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrastrament en posició 

horitzontal, amb les rodes subjectades amb topalls antidesllissants. Si la llança 

d’arrastrament no té roda o pivot d’anivellament, se li adaptarà mitjançant un 

suplement ferm i segur. 

- Els compressors seran dels anomenats “silenciosos” amb l’intenció de disminuir la 

contaminació acústica. 

- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició 

de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

- Les mànegues estaran en perfectes condicions d’ús, sense esquerdes o desgastos 

que puguin predir una avaria.  

- Els mecanismes de connexió i unió, estaran rebuts a les mànegues mitjançant 

racords de pressió segons càlculs. 

- Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres d’alçada, en els 

encreuaments sobre els camins de l’obra. 

 

GRUP ELECTROGEN 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Soroll. 

- Electrocutació. 

- Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapaments del motor. 

- Atrapament durant les operacions de manteniment. 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- L’arrastrament directe per la ubicació del grup electrogen per part dels operaris, es 

farà a una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en 

prevenció de desploms. 

- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del 

compressor, de manera que quedi garantitzada la seguretat de la càrrega. 

- Les carcasses protectores dels grups electrògens estaran sempre instal·lades en 

posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 

- Tot grup electrogen tindrà la seva presa a terra correctament instal·lada. 

- Les connexions al grup electrogen per la presa de corrent, es faran mitjançant el 

quadre elèctric. 

 

MÀQUINES FERRAMENTA ELÈCTRIQUES EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, 

TALLADORES, SERRES I SEMBLANTS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Talls pel disc de tall, projecció d’objectes... 

- Cremades pel disc de tall, tocar objectes calents... 

- Cops per objectes mòbils, projecció d’objectes. 

- Caiguda d’objectes a llocs inferiors. 

- Contacte amb l’energia elèctrica. 

- Vibracions, soroll i pols. 

- Sobreesforços com treballar llarg temps en postures obligades. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Cobrir els discs de seguretat. 

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran: 

o Casc amb protecció auditiva, guants de cuir, botes de seguretat, ulleres 

contra les projeccions, màscara contra la pols, faixes i canalleres contra els 

sobreesforços, roba de treball. 

- Vigilància permanent del compliment de normes preventives i del comportament 

correcte de les proteccions elèctriques. 

 

 

MARTELL PNEUMÀTIC, MARTELLS DESTROSSADORS, TREPANTS PER A BOLONS 

RISCOS D’ACCIDENT 

- Vibracions en membres i òrgans interns. 
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- Soroll i pols ambiental. 

- Sobreesforços. 

- Projecció violenta d’objectes i partícules. 

- Ruptura de la mànega de servei per falta de manteniment, abús d’utilització... 

- Contactes amb l’energia elèctrica de línies enterrades. 

- Projecció d’objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al 

foc. 

 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran: 

o Casc amb auriculars contra el soroll, guants de cuir, faixes i canalleres 

contra les vibracions i els sobreesforços, maniguets de cuir, botes de 

seguretat, ulleres contra la pols i les projeccions, roba de treball. 

- Senyalització dels riscos en el treball. 

- Vigilància permanent del compliment de normes preventives. Ús de compressors 

amb marca CE. Vigilància permanent de la realització del treball segur. Neteja 

permanent del tall. Comprovació de l’estat de manteniment dels martells. 

 

 

1.9 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 

més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...) 

1.9.1 Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l’obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
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- Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, 

frenada, blocatge, etc. 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció 

de rases 

- Utilització de paviments antilliscants 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 

1.9.2 Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules  

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 

homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 

- Utilització de davantals 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill 

d’intoxicació per més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament 

d’aire 

 

1.9.3 Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi 

la calçada s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 

tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra pugin entrar. 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en 

relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 

1.10    PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s’hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben 

visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc, per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

1.11  NORMATIVA APLICABLE 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. 

Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

86, 11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social. 

Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del Departament de Treball i 

Indústria (DOGC núm. 4641, 25/05/2006) 

* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

256, 25/10/1997) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 
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Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 27, 31/01/1997) 

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire 

libre. 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

52, 01/03/2002) 

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

(BOE núm. 106, 04/05/2006) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

60, 11/03/2006) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales (BOE núm. 265, 05/11/2005) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

188, 07/08/1997) 

*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de 

seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i 

delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. 
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Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 

07/10/2004) 

 

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 

31/01/2004) 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

148, 21/06/2001) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 

01/05/2001) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 

124, 24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 145, 17/06/2000) 

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 82, (05/04/2003) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 

de trabajo temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 47, 24/02/1999) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 

27/01/1998) 

 

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 

los trabajadores en las actividades mineras. 
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Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía 

(BOE núm 240, 07/10/1997) 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.   

140, 12/06/1997) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

*Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio 

de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

(BOE núm. 97, 23/04/1997) 

Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 

10/11/1995) 

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 

42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 

construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC 

núm. 1075, 30/11/1988) 
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Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 

07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 

1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972) 

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 

10/08/1972) 

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 

31/07/1973). 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 

17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 

* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 

13/11/2004). 

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 

22/12/1953) 

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 

01/10/1966) 

* Derogación de los articulos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 

02/02/1956). 

 

1.12. TELÈFONS D’EMERGÈNCIES D’INTERÈS 

Hospital Comarcal Sant Bernabé  93 824 34 00  

CAP Berguedà     93 821 27 44 

Mossos d’Esquadra    112 

Policia Local     93 821 04 27 

Bombers     112  

Emergències     112 
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1.13. CONCLUSIÓ 

Aquest estudi, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra i recull les 

previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions 

de Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

 

Berga, desembre de 2015. 



Plec de condicions 
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DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 

 Estatut dels Treballadors 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71)  

      (B.O.E. 16-3-71) 

 Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71)   

      (B.O.E. 11-3-71) 

 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11-3-71).  

      (B.O.E. 16-3-71) 

 Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció.  

      (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52) 

 Reglament dels Serveis Mèdics de l'Empresa (O.M. 21-11-59)  

      (B.O.E. 27-11-59) 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) 

      (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) 

 Homologació de medis de protecció personal dels treballadors 

      (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 

 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 

Complementàries, Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost 

 Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió (O.M. 28-11-68) 

 Normes per a la senyalització d'obres en les carreteres (O.M. 14-3-60)  

      (B.O.E. 23-3-60) 

 Conveni Col.lectiu Provincial de la Construcció 

 R.D. 1403 de 9 de maig de 86. B.O.E. 8-7-86. Senyalització de Seguretat en Centres 

de Treball. 

 Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 

projectes d’edificació i obres públiques (R.D. 1627/1997, 25-10-97)  

      (B.O.E. 21-3-86) 

 R.D. 1244/1979 de 4 d’abril, pel què s’aprova el Reglament d’Aparells a Pressió. 

 Reglament d’Explosius (R.D. 2114/78, 2-3-78). (B.O.E. 7-9-78) 
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 R.D. 7/1988 de 8 de gener i Ordre de 6 de juny de 1989 sobre Exigències de 

Seguretat del Material Elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de 

tensió. 

 R.D. 1406/1989 de 10 de novembre, pel què s’imposen limitacions a la 

comercialització i a l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos 

derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

 Reglament d’aparells d’elevació i manutenció (R.D. 2291/1985 de 8 de novembre) 

 Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en Central 

Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (R.D. 3275/1982 de 12 de 

novembre). Instruccions Tècniques Complementàries i Normes d’obligat 

Compliment. 

 Resolució de 30 d’abril de 1984, sobre verificació d’instal.lacions elèctriques abans 

de la seva posta en servei. 

 Codi de circulació. 

 Normes UNE d’aplicació als equips i materials que correspongui. 

 Normes Tècniques Reglamentàries M.T. (Ministeri de Treball) sobre prendes de 

protecció personal. 

 

 
ALTRES DOCUMENTS DE REFERÈNCIA 
 

 Directiva 80/1107/CEE - “Exposició als agents químics, físics, i biològics durant el 

Treball”. 

 Directiva 89/391/CEE - “Millora de la Seguretat i de la Salut dels treballadors en el 

treball”. 

 Directiva 89/391/CEE - “Llocs de treball”. 

 Directiva 89/655/CEE - “Equips de treball”. 

 Directiva 89/656/CEE - “Equips de protecció individual”. 

 Directiva 89/188/CEE - “Exposició al soroll”. 

 Directiva 89/392/CEE - “Màquines”. 

 Directiva 88/642/CEE - “Modificació de la Directiva 80/1107/CEE”. 

 Directiva 90/269/CEE - “Manipulació de càrregues”. 
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CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col.lectiva tindran fixat 

un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 

una peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data 

de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al 

que fou ideat (per exemple, per un accident), serà rebutjat i reposat al moment. 

Les peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 

 Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del 

Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74), (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el 

mercat. 

En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial seran de qualitat 

adequada a les seves respectives prestacions. 

 Proteccions col.lectives 

- Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl.lics. 

Disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat. 

- Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny a través de 

rodons clavats al mateix, o d'altre manera eficaç. 
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- Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixen amb 

garantia, la funció protectora per a la què estan previstes. 

- Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos 

d’acord amb la seva funció protectora. 

- Passadís de seguretat 

Podran realitzar-se mitjançant pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons 

embridats, firmament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests 

elements podran també ser metàl.lics. Seran en qualsevol cas, capaços de suportar 

l’impacte dels objectes que es preveu que puguin caure, podent-se col.locar elements 

amortiguadors sobre la coberta. 

- Barana 

Disposaran de llistó superior a una alçada de 100 cm. de suficient resistència per 

garantir la retenció de persones. 

- Proteccions contra electrocució 

Tots els motors i quadres elèctrics de maniobra instal.lats a l’obra hauran de disposar 

d’un grau de protecció mínim IP-44. Els aparells de soldadura i les eines portàtils 

hauran de complir amb els requisits establerts en el Reglament Electrotènic per a 

Baixa Tensió. 

Els cables hauran de ser estesos de manera que estiguin protegits contra danys 

mecànics. 

L’esquema de xarxa a omplir i els dispositius de protecció contra contactes indirectes, 

hauran de satisfer l’establert en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Si 
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s’utilitza l’esquema de xarxa TT, les sensibilitats dels dispositius de corrent diferencial 

residual a instal.lar seran: 

a) 30 mA per a les instal.lacions provisionals d’obra. 

b) 50 mA com a màxim per a la instal.lació d’enllumenat de l’obra. 

c) 300 mA com a màxim per a la instal.lació de força. 

- Pistes 

Es realitzaran pistes amb un ferm adequat que permeti la circulació de vehicles en 

condicions de seguretat. 

Les pistes es regaran convenientment per a què no es produeixi aixecament de pols 

pel trànsit dels vehicles. 

- Extintors  

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible, i es revisaran 

cada 6 mesos com a màxim. 

- Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans com cintes, jalons, mires, etc, seran dielèctrics, donat el risc 

d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 
SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
 

 Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut. 

 Servei Mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
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VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

Es constituirà el Comitè quan  el nombre de treballadors superi el previst en 

l'Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col.lectiu 

Provincial. 

 
INSTAL.LACIONS MÈDIQUES 

Es disposarà d’un local destinat a farmaciola central, amb una superfície de 14 m2, 

equipat amb el material sanitari i clínic per atendre qualsevol accident, a més de tots 

els elements precisos per a que l’A.T.S. desenvolupi el seu treball diari d’assistència als 

treballadors i altres funcions necessàries per al control de la sanitat a l’obra. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 

consumit. 

INSTAL.LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 

El vestuari disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo, i una dutxa amb aigua freda,  i calenta per cada 

deu treballadors,  i un W.C. per cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques. rentaplats, escalfa 

menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 

dedicació necessària. 
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DIRECTRIUS COMPLEMENTÀRIES PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I 

SALUT 

D’acord amb l’Art. 7 del R.D. 1627/1997 el Contractista o Constructor principal de 

l’obra està obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut, en el què s’analitzin, estudiïn, 

desenvolupin, i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra, 

les previsions contingudes en aquest estudi de seguretat. 

Per a realitzar el Pla de Seguretat el Contractista tindrà en compte totes les 

disposicions legals vigents que siguin d’aplicació en el moment d’aplicació de les 

obres, les normes i recomanacions exposades, així com les directrius complementàries 

que s’exposen en els apartats següents: 

 Obligacions generals del Contractista 

El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries per protegir la seguretat i 

salut dels treballadors a l’obra, contemplant a més, les activitats necessàries de 

prevenció de riscos professionals, de formació i informació dels treballadors, així com 

la constitució dels òrgans de seguretat que exigeixi la reglamentació vigent. 

El Contractista aplicarà les mesures anteriors d’acord amb els principis de prevenció 

següents: 

a) Analitzar els riscos 

b) Evitar els riscos 

c) Combatre els riscos en el seu origen 

d) Avaluar els riscos inevitables 

e) Adaptar el treball a la persona, particularment en el que respecta a la concepció 

dels punts de treball, l’elecció dels equips de treball i els mètodes de treball, amb 

el propòsit d’eliminar els riscos 

f) Tenir en compte la realitat tècnic actual 

g) Substituir el perillós pel que pugui entranyar poc a poc cap perill 
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h) Planificar la prevenció buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball. 

i) Anteposar la protecció col.lectiva a la individual 

j) Formar i informar als treballadors 

El Contractista, en funció de les tècniques i mètodes de treball que tingui previst 

aplicar per a l’execució de l’obra haurà: 

a) Avaluar els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors, fins i tot referent a 

l’elecció dels equips de treball, de les substàncies o preparats químics, i el 

condicionament dels llocs de treball. En virtut del resultat de l’avaluació, les 

activitats de prevenció i els mètodes de treball seran garantir el màxim nivell de 

protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, i ser assumits per tots els 

nivells jeràrquics de l’empresa contractista. 

b) Confiar els treballs a cada treballador en funció de la seva capacitat professional i 

del coneixement dels riscos associats. 

c) Adoptar les mesures de control necessàries per a que només els treballadors que 

hagin rebut la formació i informació adequades puguin accedir a les zones de risc 

greu o específic. 

El Contractista haurà d’exigir a les empreses subcontractistes el compliment de les 

disposicions relatives a la seguretat, la higiene i la salut previstes en el Pla de 

Seguretat, i coordinar-se amb vistes a la protecció i prevenció de riscs professionals, 

informant-se mútuament d’aquests riscs i informar als treballadors o als seus 

representants. 

 Sistemes de seguretat 

El Contractista haurà d’incloure en el Pla de Seguretat l’Organització prevista per a la 

realització de les activitats de protecció i de prevenció dels riscs professionals en els 

llocs de treball de l’obra, definint les funcions de cada un dels seus òrgans, les 

responsabilitats, les atribucions i les dependències jeràrquiques. 
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Per aplicar la disposició anterior, el Contractista haurà de satisfer els següents 

requisits mínims: 

a) Nomenar un Cap d’Obra amb titulació universitària, d’Enginyer Superior. 

b) Disposar d’un assessorament especialitzat (propi de l’empresa o contractat) en 

matèria de Seguretat i Salut en el treball per a prestació d’aquest servei a l’obra. 

c) Nomenar un Vigilant de Seguretat, com a mínim amb categoria d’Ajudant d’Obra 

Qualificat i amb una formació provada sobre Seguretat i Salut en el Treball i sobre 

Socorrisme. 

d) Constituir un Comitè de Seguretat i Salut a l’obra. 

e) Disposar d’un servei sanitari a l’obra degudament equipat, atès per un A.T.S. 

 

 Primers auxilis, lluita contra incendis i actuacions en casos de risc greu o 

imminents 

L’empresa Contractista haurà: 

a) Adoptar en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis, evacuació de 

persones i protecció de bens, fins i tot a tercers, les mesures necessàries en funció 

del tamany, ubicació i característiques de l’obra. 

b) Organitzar les relacions necessàries amb els serveis exteriors, en particular en 

matèria de primers auxilis, d’assistència mèdica d’urgència, salvament i lluita 

contra incendis. 

c) Designar als treballadors encarregats de posar a la pràctica els primers auxilis, la 

lluita contra incendis i l’evacuació de persones. Aquests treballadors hauran de 

posseir la formació adequada, ser suficientment nombrosos i disposar del material 

adequat, tenint en compte les característiques de l’obra i els riscs considerats. 
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AMIDAMENT I ABONAMENT 

L’amidament de les diferents partides que constitueixen el capítol de Seguretat i Salut, 

s’efectuarà periòdicament per les seves corresponents unitats, avaluació a judici de 

l’Enginyer Director de l’obra, d’acord amb la marxa dels treballs. S’abonaran amb els 

preus que per a cada unitat figuren en el Quadre de Preus número 1 del present 

Estudi de Seguretat i Salut. Aquests preus inclouen elements, mitjans auxiliars que 

siguin precisos amb la finalitat a què estiguin destinats i concretament pel compliment 

de la vigent legislació en matèria de Seguretat i Higiene en el Treball, no podent per 

tant el Contractista reclamar quantitats diferents a les indicades. 

 

Berga, desembre de 2015. 

 



Plànols 
 

 



















Pressupost 
 



-Amidaments 
 
 
 



AMIDAMENTS
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

E10001       U   CASC SEGURETAT HOMOLOGAT                                        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homolo-
gat.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E10003       U   ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES                                 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E10004       U   ULLERES SEGURETAT                                               

Ulleres de seguretat per a ox itall.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E10005       U   CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS                                      

Careta de protecció respiratòria, homologada.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E10006       U   FILTRE CARETA ANTIPOLS                                          

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.

Pressuposts anteriors 6,00

6,00

E10007       U   PROTECTOR AUDITIU                                               

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E10008       U   CINTURO DE SEGURETAT                                            

Cinturó de seguretat de subjecció.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E10009       U   CINTURO SEGURETAT ANTIVIBRAT.                                   

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E10010       U   MONO DE TREBALL                                                 

Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E10011       U   IMPERMEABLE                                                     

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de
gruix , de color v iu, homologat.

Pressuposts anteriors 3,00

 Pàgina 1
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Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

3,00

E10016       U   GUANTS DIELECTRICS (PARELL)                                     

Parella de guants dielèctrics, homologats.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E10017       U   GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)                                    

Parella de guants de goma fins.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E10018       U   GUANTS DE CUIR (PARELL)                                         

Parella de guants de cuir.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E10019       U   PARELL BOTES IMPERMEABLES                                       

Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E10020       U   PARELL BOTES SEGURETAT LONA                                     

Parella de botes de seguretat de lona.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E10021       U   PARELL BOTES SEGURETAT CUIR                                     

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell en-
coix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendi-
ment ràpid, amb punta metàl.lica.

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

E10022       U   PARELL BOTES DIELECTRIQUES                                      

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell en-
coix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendi-
ment ràpid, amb puntera metàl.lica.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        

E11001       U   SENYAL NORMALITZADA TRAFIC                                      

Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E11002       U   CARTELL INDICATIU DE RISC                                       

Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

E11003       U   CORDO BALIZAMENT REFLECTANT                                     

Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.

Pressuposts anteriors 50,00

50,00

E11004       U   BARRERA AUTONOMA METAL.LICA                                     

Barrera normalitzada de desv iació de tràfic, inclús col.locació i retirada.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E11005       U   BARRERA DESVIACIO TRAFIC                                        

Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E11008       H   MA D'OBRA BRIGADA SEGURETAT                                     

Mà d'obra de la brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E11009       U   CON DE PLÀSTIC REFLECTOR                                        

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçada

Pressuposts anteriors 10,00

10,00

E11010       U   LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT                                   

Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmun-
tatge inclós

Pressuposts anteriors 3,00

3,00
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AMIDAMENTS
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS                                             

E12001       U   EXTINTOR DE POLS POLIVALENT                                     

Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C04 INSTAL. HIGIENE I BENESTAR                                      

E13001       U   MES LLOGUER BARRACONS                                           

Lloguer de mòdul prefabricat per ús de menjador, vestidors i sanitaris.

Pressuposts anteriors 3,00

3,00

E13002       U   TAULA DE FUSTA                                                  

Taula de fusta per a 10 persones.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E13003       U   BANCS DE FUSTA                                                  

Banc de fusta per a 5 persones.

Pressuposts anteriors 2,00

2,00

E13005       U   RADIADOR INFRAROJOS                                             

Radiador elèctric d'infrarojos

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E13006       U   RECIPIENT PER A ESCOMBRARIES                                    

Recipient per a recollida d'escombraries

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E13007       U   GUIXETA METAL.LICA INDIVIDUAL                                   

Guixeta metàl.lica indiv idual amb clau.

Pressuposts anteriors 4,00

4,00

E13008       H   NETEJA I CONSERVACIO INSTAL.                                    

Neteja i conservació d'instal.lacions per al personal (es considera un peó).

Pressuposts anteriors 6,00

6,00
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AMIDAMENTS
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL. ELECTRICA                                     

E14001       U   INSTAL.LACIO POSTA A TERRA                                      

Instal.lació de posta a terra composada per cable de coure, electrode connectat a terra en masses
metàl.liques, etc.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E14002       U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL M.S.                                    

Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA).

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E14003       U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL A.S.                                    

Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C06 MEDICINA PREVENT. I  PRIM. AUX                                   

E15001       U   FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA                                     

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E15002       PA  REPOSICIO MATERIAL SANITARI                                     

Reposició de material sanitari durant l'obra.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E15003       PA  RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.                                    

Reconeixement mèdic obligatori.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C07 FORMACIO I  REUNIONS OBLIGAT                                     

E16001       PA  REUNIONS COMITE SEGURETAT                                       

Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00

E16002       PA  PER A HORES FORMACIO SEGURET.                                   

Per a hores de formació en matèria de Seguretat i Higiene en el treball.

Pressuposts anteriors 1,00

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
E10001       U   CASC SEGURETAT HOMOLOGAT                                        2,58

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homo-
logat.

DOS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

E10003       U   ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES                                 5,51

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i trac-
tament contra l'entelament, homologades.

CINC  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

E10004       U   ULLERES SEGURETAT                                               3,61

Ulleres de seguretat per a ox itall.

TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

E10005       U   CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS                                      4,41

Careta de protecció respiratòria, homologada.

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

E10006       U   FILTRE CARETA ANTIPOLS                                          0,36

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.

ZERO  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

E10007       U   PROTECTOR AUDITIU                                               9,32

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.

NOU  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

E10008       U   CINTURO DE SEGURETAT                                            6,53

Cinturó de seguretat de subjecció.

SIS  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

E10009       U   CINTURO SEGURETAT ANTIVIBRAT.                                   8,32

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable.

VUIT  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

E10010       U   MONO DE TREBALL                                                 8,42

Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.

VUIT  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

E10011       U   IMPERMEABLE                                                     8,82

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm. de gruix , de color v iu, homologat.

VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E10016       U   GUANTS DIELECTRICS (PARELL)                                     10,04

Parella de guants dielèctrics, homologats.

DEU  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI UD RESUM PREU

E10017       U   GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)                                    1,50

Parella de guants de goma fins.

UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

E10018       U   GUANTS DE CUIR (PARELL)                                         2,10

Parella de guants de cuir.

DOS  EUROS amb DEU CÈNTIMS

E10019       U   PARELL BOTES IMPERMEABLES                                       7,81

Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat.

SET  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

E10020       U   PARELL BOTES SEGURETAT LONA                                     15,83

Parella de botes de seguretat de lona.

QUINZE  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

E10021       U   PARELL BOTES SEGURETAT CUIR                                     18,23

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de des-
prendiment ràpid, amb punta metàl.lica.

DIVUIT  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

E10022       U   PARELL BOTES DIELECTRIQUES                                      14,04

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de des-
prendiment ràpid, amb puntera metàl.lica.

CATORZE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        
E11001       U   SENYAL NORMALITZADA TRAFIC                                      19,33

Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

DINOU  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

E11002       U   CARTELL INDICATIU DE RISC                                       13,54

Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

TRETZE  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

E11003       U   CORDO BALIZAMENT REFLECTANT                                     0,91

Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.

ZERO  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

E11004       U   BARRERA AUTONOMA METAL.LICA                                     43,06

Barrera normalitzada de desv iació de tràfic, inclús col.locació i retirada.

QUARANTA-TRES  EUROS amb SIS CÈNTIMS

E11005       U   BARRERA DESVIACIO TRAFIC                                        55,53

Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.

CINQUANTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

E11008       H   MA D'OBRA BRIGADA SEGURETAT                                     15,00

Mà d'obra de la brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions.

QUINZE  EUROS

E11009       U   CON DE PLÀSTIC REFLECTOR                                        7,52

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçada

SET  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

E11010       U   LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT                                   15,89

Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el des-
muntatge inclós

QUINZE  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS                                             
E12001       U   EXTINTOR DE POLS POLIVALENT                                     101,72

Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.

CENT UN  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C04 INSTAL. HIGIENE I BENESTAR                                      
E13001       U   MES LLOGUER BARRACONS                                           103,20

Lloguer de mòdul prefabricat per ús de menjador, vestidors i sanitaris.

CENT TRES  EUROS amb VINT CÈNTIMS

E13002       U   TAULA DE FUSTA                                                  25,04

Taula de fusta per a 10 persones.

VINT-I-CINC  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

E13003       U   BANCS DE FUSTA                                                  17,22

Banc de fusta per a 5 persones.

DISSET  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E13005       U   RADIADOR INFRAROJOS                                             11,44

Radiador elèctric d'infrarojos

ONZE  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

E13006       U   RECIPIENT PER A ESCOMBRARIES                                    4,03

Recipient per a recollida d'escombraries

QUATRE  EUROS amb TRES CÈNTIMS

E13007       U   GUIXETA METAL.LICA INDIVIDUAL                                   13,22

Guixeta metàl.lica indiv idual amb clau.

TRETZE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E13008       H   NETEJA I CONSERVACIO INSTAL.                                    15,00

Neteja i conservació d'instal.lacions per al personal (es considera un peó).

QUINZE  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL. ELECTRICA                                     
E14001       U   INSTAL.LACIO POSTA A TERRA                                      80,00

Instal.lació de posta a terra composada per cable de coure, electrode connectat a terra en mas-
ses metàl.liques, etc.

VUITANTA  EUROS

E14002       U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL M.S.                                    71,00

Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA).

SETANTA-UN  EUROS

E14003       U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL A.S.                                    75,00

Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).

SETANTA-CINC  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C06 MEDICINA PREVENT. I  PRIM. AUX                                   
E15001       U   FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA                                     102,00

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el
treball.

CENT DOS  EUROS

E15002       PA  REPOSICIO MATERIAL SANITARI                                     87,00

Reposició de material sanitari durant l'obra.

VUITANTA-SET  EUROS

E15003       PA  RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.                                    180,00

Reconeixement mèdic obligatori.

CENT VUITANTA  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C07 FORMACIO I  REUNIONS OBLIGAT                                     
E16001       PA  REUNIONS COMITE SEGURETAT                                       49,00

Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.

QUARANTA-NOU  EUROS

E16002       PA  PER A HORES FORMACIO SEGURET.                                   49,00

Per a hores de formació en matèria de Seguretat i Higiene en el treball.

QUARANTA-NOU  EUROS

Berga,  desembre de 2015.
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-Pressupost general 
 



PRESSUPOST
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         

E10001       U   CASC SEGURETAT HOMOLOGAT                                        

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homolo-
gat.

3,00 2,58 7,74

E10003       U   ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTES                                 

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades.

3,00 5,51 16,53

E10004       U   ULLERES SEGURETAT                                               

Ulleres de seguretat per a ox itall.

3,00 3,61 10,83

E10005       U   CARETA RESPIRACIO ANTIPOLS                                      

Careta de protecció respiratòria, homologada.

3,00 4,41 13,23

E10006       U   FILTRE CARETA ANTIPOLS                                          

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat.

6,00 0,36 2,16

E10007       U   PROTECTOR AUDITIU                                               

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat.

1,00 9,32 9,32

E10008       U   CINTURO DE SEGURETAT                                            

Cinturó de seguretat de subjecció.

3,00 6,53 19,59

E10009       U   CINTURO SEGURETAT ANTIVIBRAT.                                   

Cinturó antiv ibració, ajustable i de teix it transpirable.

1,00 8,32 8,32

E10010       U   MONO DE TREBALL                                                 

Granota de treball, de poliéster i cotó, amb butxaques exteriors.

3,00 8,42 25,26

E10011       U   IMPERMEABLE                                                     

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm. de
gruix , de color v iu, homologat.

3,00 8,82 26,46

E10016       U   GUANTS DIELECTRICS (PARELL)                                     

Parella de guants dielèctrics, homologats.

1,00 10,04 10,04

E10017       U   GUANTS DE GOMA FINS (PARELL)                                    

Parella de guants de goma fins.

3,00 1,50 4,50

E10018       U   GUANTS DE CUIR (PARELL)                                         

Parella de guants de cuir.

3,00 2,10 6,30
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PRESSUPOST
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

E10019       U   PARELL BOTES IMPERMEABLES                                       

Parell de botes impermeables a l'aigua i a la humitat.

3,00 7,81 23,43

E10020       U   PARELL BOTES SEGURETAT LONA                                     

Parella de botes de seguretat de lona.

1,00 15,83 15,83

E10021       U   PARELL BOTES SEGURETAT CUIR                                     

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell en-
coix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendi-
ment ràpid, amb punta metàl.lica.

2,00 18,23 36,46

E10022       U   PARELL BOTES DIELECTRIQUES                                      

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell en-
coix inat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora pel taló, llengüeta de manxa, de desprendi-
ment ràpid, amb puntera metàl.lica.

1,00 14,04 14,04

TOTAL CAPITOL C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS......................................................................................... 250,04
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PRESSUPOST
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES                                        

E11001       U   SENYAL NORMALITZADA TRAFIC                                      

Senyal normalitzada de tràfic, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

3,00 19,33 57,99

E11002       U   CARTELL INDICATIU DE RISC                                       

Cartell indicatiu de risc, inclús suport metàl.lic, col.locació i retirada.

2,00 13,54 27,08

E11003       U   CORDO BALIZAMENT REFLECTANT                                     

Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col.locació i retirada.

50,00 0,91 45,50

E11004       U   BARRERA AUTONOMA METAL.LICA                                     

Barrera normalitzada de desv iació de tràfic, inclús col.locació i retirada.

3,00 43,06 129,18

E11005       U   BARRERA DESVIACIO TRAFIC                                        

Barrera tipus New Jersey prefabricada, inclús col·locació i retirada.

3,00 55,53 166,59

E11008       H   MA D'OBRA BRIGADA SEGURETAT                                     

Mà d'obra de la brigada de seguretat per al manteniment i reposició de les proteccions.

3,00 15,00 45,00

E11009       U   CON DE PLÀSTIC REFLECTOR                                        

Con de plàstic reflector de 90 cm d'alçada

10,00 7,52 75,20

E11010       U   LLUMENERA LAMPADA INTERMITENT                                   

Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmun-
tatge inclós

3,00 15,89 47,67

TOTAL CAPITOL C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES ...................................................................................... 594,21
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PRESSUPOST
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS                                             

E12001       U   EXTINTOR DE POLS POLIVALENT                                     

Extintor de pols polivalent, inclosos el suport i la col.locació.

1,00 101,72 101,72

TOTAL CAPITOL C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS .................................................................................................... 101,72
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PRESSUPOST
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C04 INSTAL. HIGIENE I BENESTAR                                      

E13001       U   MES LLOGUER BARRACONS                                           

Lloguer de mòdul prefabricat per ús de menjador, vestidors i sanitaris.

3,00 103,20 309,60

E13002       U   TAULA DE FUSTA                                                  

Taula de fusta per a 10 persones.

1,00 25,04 25,04

E13003       U   BANCS DE FUSTA                                                  

Banc de fusta per a 5 persones.

2,00 17,22 34,44

E13005       U   RADIADOR INFRAROJOS                                             

Radiador elèctric d'infrarojos

1,00 11,44 11,44

E13006       U   RECIPIENT PER A ESCOMBRARIES                                    

Recipient per a recollida d'escombraries

1,00 4,03 4,03

E13007       U   GUIXETA METAL.LICA INDIVIDUAL                                   

Guixeta metàl.lica indiv idual amb clau.

4,00 13,22 52,88

E13008       H   NETEJA I CONSERVACIO INSTAL.                                    

Neteja i conservació d'instal.lacions per al personal (es considera un peó).

6,00 15,00 90,00

TOTAL CAPITOL C04 INSTAL. HIGIENE I  BENESTAR....................................................................................... 527,43
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PRESSUPOST
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL. ELECTRICA                                     

E14001       U   INSTAL.LACIO POSTA A TERRA                                      

Instal.lació de posta a terra composada per cable de coure, electrode connectat a terra en masses
metàl.liques, etc.

1,00 80,00 80,00

E14002       U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL M.S.                                    

Interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA).

1,00 71,00 71,00

E14003       U   INTERRUPTOR DIFERENCIAL A.S.                                    

Interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).

1,00 75,00 75,00

TOTAL CAPITOL C05 PROTECCIÓ INSTAL. ELECTRICA.................................................................................. 226,00
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PRESSUPOST
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C06 MEDICINA PREVENT. I  PRIM. AUX                                   

E15001       U   FARMACIOLA INSTAL. A L'OBRA                                     

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de Seguretat i Salut en el treball.

1,00 102,00 102,00

E15002       PA  REPOSICIO MATERIAL SANITARI                                     

Reposició de material sanitari durant l'obra.

1,00 87,00 87,00

E15003       PA  RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGAT.                                    

Reconeixement mèdic obligatori.

1,00 180,00 180,00

TOTAL CAPITOL C06 MEDICINA PREVENT. I  PRIM. AUX.................................................................................. 369,00
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PRESSUPOST
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C07 FORMACIO I  REUNIONS OBLIGAT                                     

E16001       PA  REUNIONS COMITE SEGURETAT                                       

Per a hores de reunions mensuals del Comitè de Seguretat i Higiene, si escau.

1,00 49,00 49,00

E16002       PA  PER A HORES FORMACIO SEGURET.                                   

Per a hores de formació en matèria de Seguretat i Higiene en el treball.

1,00 49,00 49,00

TOTAL CAPITOL C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGAT................................................................................. 98,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.166,40
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RESUM DE PRESSUPOST
Seguretat i Salut. EBAR Cercs                                   

CAPITOL RESUM EUROS %

C01 PROTECCIONS INDIVIDUALS...................................................................................................................... 250,04 11,54

C02 PROTECCIONS COL.LECTIVES.................................................................................................................... 594,21 27,43

C03 EXTINCIÓ D'INCENDIS................................................................................................................................ 101,72 4,70

C04 INSTAL. HIGIENE I BENESTAR .................................................................................................................... 527,43 24,35

C05 PROTECCIÓ INSTAL. ELECTRICA................................................................................................................ 226,00 10,43

C06 MEDICINA PREVENT. I PRIM. AUX .............................................................................................................. 369,00 17,03

C07 FORMACIO I REUNIONS OBLIGAT............................................................................................................... 98,00 4,52

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 2.166,40

13,00% Despeses Generals....................... 281,63

6,00% Benefici industrial.......................... 129,98

TOTAL 2.578,01

21,00% I.V.A........................................... 541,38

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 3.119,39

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de TRES MIL CENT DINOU  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

Berga,  desembre de 2015.

Pàgina 1



ANNEX 9 
 
ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT 



Annex 9. Control de Qualitat 
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ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT 
 
El control de qualitat és inferior a l’1,5 % del Pressupost d’Execució Material, pel que 
anirà íntegrament a càrrec del contractista adjudicatari. 
 
La valoració dels assajos s’ha realitzat a partir del càlculs de freqüència, el que permet 
una aproximació dels costos. 
 
El tipus d’obres projectades exigeix assajos del formigó i la realització de les proves de 
pressió i estanqueïtat “in situ” un cop s’han instal·lat els tubs. 
 
A la taula que s’adjunta en aquest Annex, es calculen els pressupostos d’aquests 
assajos requerits. 
 
 



Annex 9. Control de Qualitat 
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UNITATS AMIDAMENTS TIPUS D’ASSAIG FREQÜÈNCIA NÚM. 

ASSAIG 
PREU UNITARI COST 

 
Formigó 

 
282,19 m3 

 
Resistència a compressió 

 
70 m3 

 
4* 

 
78,13 € 

 
312,52 € 

 

Tubs 
 

---------- 
 

 
Proves de pressió i estanqueïtat “in situ” 

 
---------- 

 
1 

 
290,00 € 290,00 € 

     
SUMA: .................... 602,52 €  

 
    21 % I.V.A.................    126,53 €  

 
                TOTAL:................... 729,05 € 

    

 
 * Assajos: 4 sèries de 4 provetes de 60 x 15 x 15 
 



ANNEX 10  
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 



 

 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
En aquest capítol es justifiquen els preus unitaris que s’apliquen a les diferents unitats d’obra. 
Els costos directes d’aquesta justificació es divideixen en els següents apartats: 
 
 
I.- Preus bàsics 
 
a) Mà d’obra 
b) Maquinària 
c) Materials a peu d’obra 
 
 
 
II.- Preus auxiliars 
 
 
 
III.- Preus de les unitats d’obra 
 
En els preus de les unitats d’obra s’apliquen els costos indirectes, que corresponen a totes 
aquelles despeses que no es poden imputar directament a les unitats concretes, sinó al 
conjunt de l’obra, fixant per aquesta classe un 6%, donada la gran repercussió que tenen els 
costos indirectes en obres d’aquesta mena, degut a la dispersió dels llocs de treball, i per tant 
l’increment de les partides de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzement, transport de 
personal, etc.. 
 
 
Cada preu s’obtindrà aplicant la fórmula: 
 
     S 
PR  =  (  1  +   -------  )  Cn 
              100 
 
Pr =   Preus d’execució del material de la unitat d’obra. 
S = Percentatge que correspon als costos indirectes en aquesta obra és 6. 
Cn = Cost directe de la unitat d’obra. 



 

1.- Preus bàsics 



 LLISTAT DE MA D`OBRA VALORAT  (Pres)
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

O0101        37,822 H   ENCARREGAT                                                      25,74 973,55

O0102        496,586 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 11.431,40

O0103        27,716 H   OFICIAL 2                                                       21,30 590,36

O0104        6,300 H   AJUDANT                                                         16,00 100,80

O0105        159,189 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 3.171,04

O0106        521,366 H   MANOBRE                                                         19,25 10.036,30

TOTAL ........................................................................... 26.303,45
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 LLISTAT DE MAQUINARIA VALORAT  (Pres)
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

M0201        110,745 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 6.034,52

M0202        26,428 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG                    61,65 1.629,26

M0203        19,102 H   PALA CARREGADORA 70-85 C.V.                                     47,87 914,41

M0205        2,800 H   MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V                                    51,74 144,86

M0207        10,200 H   RETROEXCAVADORA GIRATÒRIA                                       75,12 766,22

M0208        3,265 H   CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T                                   59,10 192,98

M0209        1,428 H   CORRO VIBRATORI PNEUMATIC                                       52,80 75,41

M0210        14,026 H   COMPRESSOR MÒBIL 30-50 CV                                       13,65 191,45

M0211        4,486 H   COMPRESSOR MOBIL 60-90 C.V.                                     15,54 69,71

M0213        100,552 H   PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30 X 33 CM                            7,89 793,36

M0214        3,564 H   CAMIO CISTERNA 8 M3.                                            36,89 131,49

M0215        14,000 H   CAMIO GRUA 10 T.                                                42,80 599,20

M0216        112,895 H   CAMIÓ FORMIGONERA DE 6 M3                                       41,35 4.668,19

M0219        40,623 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 1.405,98

M0222        15,218 H   REGLE VIBRADOR                                                  4,17 63,46

M0223        4,486 H   GRUA AUTOP. SOBRE RODES 15 T.                                   57,63 258,53

M0230        2,500 H   CAMIÓ CISTELLA                                                  45,30 113,25

TOTAL ........................................................................... 18.052,27
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

P000101      3,005 M3  AIGUA                                                           0,36 1,08

P010301      214,120 KG  CIMENT PA-350                                                   0,05 10,71

P010302      0,581 M3  AMASSAT                                                         13,06 7,59

P01130115    27,741 M3  TERRA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA                                16,90 468,82

P016003      158,150 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20                                              56,28 8.900,68

P018206      2,916 M3  FORMIGÓ HL-150/P/20                                             56,80 165,62

P020701      34,260 M2  MATERIALS                                                       45,60 1.562,26

P020901      0,639 M3  SORRA                                                           18,90 12,08

P020975      1,000 U   MATERIALS VARIS                                                 243,49 243,49

P030101      114,000 TN  Bloc de pedra per a formació d'escullera de 550 a 700 kg de pes 36,33 4.141,62

P030501      4.564,522 KG  ACER CORRUGAT B 500 S                                           0,60 2.738,71

P030601      49,070 L   DESENCOFRANT                                                    1,19 58,39

P0306011     269,885 M2  TAULER FUSTA PI 22 mm. 5 USOS                                   1,11 299,57

P0306012     318,955 M3  TAULO FUSTA DE PI (30 USOS)                                     0,13 41,46

P0306013     762,550 ML  PUNTAL DE FUSTA RODO 30 USOS                                    0,04 30,50

P0306014     0,245 M3  LLATA DE PI                                                     114,19 28,02

P0306015     24,535 KG  PUNTES                                                          0,84 20,61

P030605      1,800 U   PART PROPORCIONAL ENCOFRAT                                      30,65 55,17

P031102      6,300 ML  PEÇA CORONACIÓ FORMIGÓ PREFABRICADA                             9,52 59,98

P035004      3,838 M2  PEDRA ARTIFICIAL                                                17,53 67,27

P0359        77,595 M3  TERRES SELECCIONADES PRÉSTEC                                    7,15 554,80

P0360        59,546 M3  MATERIAL DRENANT                                                7,62 453,74

P0402021     24,535 KG  FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3MM                               1,13 27,72

P0402081     42,000 M2  TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT        3,80 159,60

P0402082     7,140 U.  PAL INTERMEDI DE TUB D'ACER GALVANITZAT I, D 50mm I ALÇADA 2.35m 13,50 96,39

P0402083     1,407 U.  PAL PER A EXTREMS DE D80mm I ALÇADA 2.35m, AMB PLATINA          43,14 60,70

P040737      174,260 ML  TUB PE D400 INT.COR. D.PARET SN8                                36,90 6.430,19

P041001      7,000 U.  TAPA DE REGISTRE DE FOSA RECTANGULAR 60X60 TIPUS D400           125,00 875,00

P041003      38,480 U   GRAO PER ESCALA DE GAT                                          2,70 103,90

P050102      52,371 M3  TOT-U ARTIFICIAL                                                18,50 968,86

P050892      25,463 ML  VORADA TIPUS TAULÓ                                              3,00 76,39

P051202      17,168 ML  VORADA TIPUS T-2 15 x  25                                        18,07 310,22

P051304      54,446 U   RIGOLA 30X30X8 BLANCA                                           4,50 245,00

P060142      72,900 ML  TUB PE D500 INT. CORRUGAT D.PARET SN8                           40,90 2.981,61

P060144      3,000 ML  TUB PE D600 INT CORRUGAT D PARET SN8                            52,40 157,20

P060405      2,000 U   COMPORTA ACER INOXIDALBE 1X1 I 8 MM GRUIX                       145,32 290,64

P060420      24,150 ML  TUB POLIETILE AD D 160 10 ATM                                   36,00 869,40

P080103      2,000 U   TAPA I MARC RECTANGULAR GALVANITZAT 60X60 CM                    145,00 290,00

P080104      4,000 U   TAPA I MARC RECTANGULAR GALVANITZAT 60X80 CM                    210,00 840,00

P1010612     13,080 ML  TRONC FUSTA TRACTAT AMB AUTOCLAU D12                            8,21 107,39

P1010613     45,780 ML  TRONC FUSTA TRACTAT AMB AUTOCLAU D10                            5,90 270,10

P130803      5,000 U   SUBMINISTRAMENT ARBRE                                           138,50 692,50

P1510013     44,690 U   ELEMENTS DE FIXACIÓ                                             2,10 93,85

P180090      18,000 U   SUBMINISTRAMENT ARBUST                                          15,70 282,60

TOTAL ........................................................................... 36.151,44
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2.- Preus auxiliars 



QUADRE DE PREUS AUXILIARS
Máscara: *

EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E010301      M3  MORTER M-40 a                                                   

Morter M-40-a, a peu d'obra.

P020901      1,100 M3  SORRA                                                           18,90 20,79

P000101      0,255 M3  AIGUA                                                           0,36 0,09

P010301      250,000 KG  CIMENT PA-350                                                   0,05 12,50

P010302      1,000 M3  AMASSAT                                                         13,06 13,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 46,44

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

E010302      M3  MORTER M-80 a                                                   

Morter M-80-a, a peu d'obra.

P020901      1,100 M3  SORRA                                                           18,90 20,79

P000101      0,255 M3  AIGUA                                                           0,36 0,09

P010301      380,000 KG  CIMENT PA-350                                                   0,05 19,00

P010302      1,000 M3  AMASSAT                                                         13,06 13,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,94

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E016003      M3  FORMIGÓ HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 

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

P016003      1,000 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20                                              56,28 56,28

M0216        0,400 H   CAMIÓ FORMIGONERA DE 6 M3                                       41,35 16,54

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,82

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E018206      M3  FORMIGÓ HL-150/P/20 A PEU D'OBRA                                

M0216        0,400 H   CAMIÓ FORMIGONERA DE 6 M3                                       41,35 16,54

P018206      1,000 M3  FORMIGÓ HL-150/P/20                                             56,80 56,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,34

Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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3.- Preus de les unitats d’obra 



QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C01 ADEQUACIÓ I  RECREIXAMENT DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT CERCS VELL   
E020105      U   RETIRADA TANQUES, TAPES DE REGISTRE I ALTRES ELEMENTS           

Desmuntatge i retirada del tanques, tapes de registre i elements aux iliars afectats per l'ex ecució de les obres, in-
clou despeses de gestió de residus si escau.

O0102        6,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 138,12

M0215        4,000 H   CAMIO GRUA 10 T.                                                42,80 171,20

M0219        3,500 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 121,14

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  430,50 25,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 456,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

E020108      U   DESMUNTATGE I MUNTATGE POLISPAST EXISTENT                       

Desmuntatge i retirada a magatzem de polispast ex istent i muntatge d enou un cop s'hagi realitzat l'actuació de re-
creix ement de l'EBAR.

O0102        7,300 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 168,05

M0215        5,000 H   CAMIO GRUA 10 T.                                                42,80 214,00

M0219        5,000 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 173,05

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  555,10 33,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 588,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

E030401      M2  ENCOFRAT DE MUR A UNA CARA                                      

Encofrat de mur a una cara, acabat v ist.

O0102        0,550 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 12,66

O0106        0,520 H   MANOBRE                                                         19,25 10,01

P030601      0,200 L   DESENCOFRANT                                                    1,19 0,24

P0306011     1,100 M2  TAULER FUSTA PI 22 mm. 5 USOS                                   1,11 1,22

P0306012     1,300 M3  TAULO FUSTA DE PI (30 USOS)                                     0,13 0,17

P0306013     3,000 ML  PUNTAL DE FUSTA RODO 30 USOS                                    0,04 0,12

P0306014     0,001 M3  LLATA DE PI                                                     114,19 0,11

P0306015     0,100 KG  PUNTES                                                          0,84 0,08

P0402021     0,100 KG  FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3MM                               1,13 0,11

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  24,70 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

E030402      M2  ENCOFRAT DE SOSTRE                                              

Encofrat de sostre

O0102        0,600 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 13,81

O0106        0,600 H   MANOBRE                                                         19,25 11,55

P030601      0,200 L   DESENCOFRANT                                                    1,19 0,24

P0306011     1,100 M2  TAULER FUSTA PI 22 mm. 5 USOS                                   1,11 1,22

P0306012     1,300 M3  TAULO FUSTA DE PI (30 USOS)                                     0,13 0,17

P0306013     4,000 ML  PUNTAL DE FUSTA RODO 30 USOS                                    0,04 0,16

P0306014     0,001 M3  LLATA DE PI                                                     114,19 0,11

P0306015     0,100 KG  PUNTES                                                          0,84 0,08

P0402021     0,100 KG  FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3MM                               1,13 0,11

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  27,50 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E030205      M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PER ARMAR                                

Formigó HA-25/P/20/IIa per armar, col.locat en murs.

O0101        0,100 H   ENCARREGAT                                                      25,74 2,57

O0102        0,210 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 4,83

O0106        0,600 H   MANOBRE                                                         19,25 11,55

E018204      1,050 M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA                                 74,94 78,69

M0211        0,100 H   COMPRESSOR MOBIL 60-90 C.V.                                     15,54 1,55

M0223        0,100 H   GRUA AUTOP. SOBRE RODES 15 T.                                   57,63 5,76

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  105,00 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

E030501      KG  ACER B 500 S, COL.LOCAT                                         

Acer B 500 S, col.locat.

O0102        0,015 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 0,35

O0105        0,020 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 0,40

P030501      1,050 KG  ACER CORRUGAT B 500 S                                           0,60 0,63

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,40 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E090102      U   FORMACIÓ CONNECTORS ESTRUCTURA EBAR                             

Formació de connectors amb l'esctructura de l'EBAR ex istent amb acer B500S de d10 mm, inclou col·locació de
resines, totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 760,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA EUROS

E090103      U   SEGELLAT  TUBS ENTRADES I SOBREEIXIDORS EBAR  EXISTENTS         

Segellat de tubs d'entrada i sobreeix idors ex istents a l'EBAR. Inclou materials i treballs de preparació aux iliars total-
ment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 990,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA EUROS

E090105      U   OBERTURA PER NOU COL·LECTOR                                     

Formació d'obertura per a entrada col·lector D600 interior, rejuntat amb morter ex pansiu, totalment acabat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 415,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUINZE EUROS

E080103      U   TAPA I MARC PLANXA GALVANITZADA 60X60 CM                        

Tapa i marc rectangular de 60x 60 cm, de planx a galv anitzada amb tanca, totalment col·locada i acabada.

O0102        2,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 46,04

O0106        1,000 H   MANOBRE                                                         19,25 19,25

E010302      0,010 M3  MORTER M-80 a                                                   52,94 0,53

P080103      1,000 U   TAPA I MARC RECTANGULAR GALVANITZAT 60X60 CM            145,00 145,00

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  210,80 12,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E080104      U   TAPA I MARC PLANXA GALVANITZADA 60X80 CM                        

Tapa i marc rectangular de 60x 80 cm, de planx a galv anitzada amb tanca, totalment col·locada i acabada.

O0102        2,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 46,04

O0106        1,000 H   MANOBRE                                                         19,25 19,25

E010302      0,010 M3  MORTER M-80 a                                                   52,94 0,53

P080104      1,000 U   TAPA I MARC RECTANGULAR GALVANITZAT 60X80 CM            210,00 210,00

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  275,80 16,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 292,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

E041009      U   POU DE REGISTRE TIPUS 2                                         

Pou de registre quadrat de mides interiors 2 x  2 m  i de 4,37 m de fondària, amb tapa circular de fosa de D60 apta
per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca. Inclou tots els materials, totalment acabat. Inclou
escala de gat amb sistema anticaigudes.

O0102        12,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 276,24

O0106        12,000 H   MANOBRE                                                         19,25 231,00

E016003      3,000 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 72,82 218,46

P041003      10,000 U   GRAO PER ESCALA DE GAT                                          2,70 27,00

P041001      1,000 U.  TAPA DE REGISTRE DE FOSA RECTANGULAR 60X60 TIPUS
D400           

125,00 125,00

M0201        4,000 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 217,96

M0219        1,000 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 34,61

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1.130,30 67,82

E010402      12,000 M2  ENLLUIT AMB MORTER M-80 a                                       21,32 255,84

E030401      81,600 M2  ENCOFRAT DE MUR A UNA CARA                                      26,20 2.137,92

E030402      4,000 M2  ENCOFRAT DE SOSTRE                                              29,10 116,40

E030205      26,500 M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PER ARMAR                                111,25 2.948,13

E030501      1.984,060 KG  ACER B 500 S, COL.LOCAT                                         1,46 2.896,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.553,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb ONZE CÈNTIMS

E040208      ML  TANCA METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE                               

Reix at d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galv anitzat i plastificat de color v erd, de
50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galv anitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada
3 m amb platines i tacs ex panssius i part proporcional de pals per a punts singulars, i porta d'entrada de dues fu-
lles, totalment instal·lada.

O0102        0,300 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 6,91

O0104        0,300 H   AJUDANT                                                         16,00 4,80

P0402081     2,000 M2  TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO
GALVANITZAT        

3,80 7,60

P0402082     0,340 U.  PAL INTERMEDI DE TUB D'ACER GALVANITZAT I, D 50mm I
ALÇADA 2.35m

13,50 4,59

P0402083     0,067 U.  PAL PER A EXTREMS DE D80mm I ALÇADA 2.35m, AMB
PLATINA          

43,14 2,89

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  26,80 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C02 FORMACIÓ I  MILLORA ACCESSOS A L'EBAR                            
E020710      M2  DEMOLICIO I REPOSICIÓ VORERA                                    

Demolició de i reposició de pav iment de v orera amb peça prefabricada i solera de formigó, segons detalls plànols,
inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega i transport a abocador i despeses de gestió de residus

O0105        0,100 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 1,99

M0210        0,100 H   COMPRESSOR MÒBIL 30-50 CV                                       13,65 1,37

M0201        0,010 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 0,54

M0219        0,015 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 0,52

P020701      1,000 M2  MATERIALS                                                       45,60 45,60

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  50,00 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb DOS CÈNTIMS

E020110      ML  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE VORADA I RIGOLA                        

Demolició i reposició de v orada de  formigó col·locada sobre base de formigó amb martell picador. Inclou demolició
i reposició de rigola de peça prefabricada blanca, càrrega sobre camió del material resultant, transport a abocador i
despeses de gestió de residus. Inclou p.p. de tall de pav iment amb disc si escau.

O0105        0,050 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 1,00

M0202        0,050 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG       61,65 3,08

M0219        0,040 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 1,38

P051304      3,330 U   RIGOLA 30X30X8 BLANCA                                           4,50 14,99

P051202      1,050 ML  VORADA TIPUS T-2 15 x  25                                        18,07 18,97

E016003      0,050 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 72,82 3,64

E010302      0,010 M3  MORTER M-80 a                                                   52,94 0,53

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  43,60 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

E020104      U   TALA D'ARBRE                                                    

Tala controlada de qualsev ol tipus d'arbre ex istent en zona de v ial, arrencant la soca, inclosa càrrega sobre camió
del residu generat, transport a planta de compostatge i despeses de deposició.

O0101        1,000 H   ENCARREGAT                                                      25,74 25,74

O0106        2,000 H   MANOBRE                                                         19,25 38,50

M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 27,25

M0215        1,000 H   CAMIO GRUA 10 T.                                                42,80 42,80

M0230        0,500 H   CAMIÓ CISTELLA                                                  45,30 22,65

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  156,90 9,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA TERRENY                                    

Desbrossada i neteja del terreny  amb mitjans mecànics i manuals, inclou tal·la i retirada d'arbres de mida petita i
mitjana i càrrega dels materials sobre camió, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

O0106        0,020 H   MANOBRE                                                         19,25 0,39

M0201        0,040 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 2,18

M0219        0,005 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 0,17

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  2,70 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E020240      M3  EXCAVACIÓ DE FONAMENT Q.T.T.                                    

Ex cav ació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en qualsev ol tipus
de terreny , amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió. Inclou p.p. d'ex cav ació en roca amb martell trencador.

O0101        0,007 H   ENCARREGAT                                                      25,74 0,18

O0106        0,050 H   MANOBRE                                                         19,25 0,96

M0203        0,100 H   PALA CARREGADORA 70-85 C.V.                                     47,87 4,79

M0202        0,020 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG       61,65 1,23

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  7,20 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

E020231      M3  EXCAVACIÓ CAIXA DE PAVIMENT Q.T.T.                              

Ex cav ació de caix a de pav iment en qualsev ol tipus de terreny , inclou p.p. d'ex cav ació en roca amb mitjans me-
cànics amb martell, inclous càrrega i transport fins a acopi temporal d'obra.

O0101        0,008 H   ENCARREGAT                                                      25,74 0,21

O0106        0,080 H   MANOBRE                                                         19,25 1,54

M0203        0,100 H   PALA CARREGADORA 70-85 C.V.                                     47,87 4,79

M0202        0,020 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG       61,65 1,23

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  7,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

E016004      M2  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT HL-150/P/20 DE 10 CM DE GRUIX     

Capa de neteja i aniv ellament amb formigó HL-150/P/20 de 10 cm de gruix

O0102        0,075 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 1,73

O0106        0,150 H   MANOBRE                                                         19,25 2,89

E018206      0,105 M3  FORMIGÓ HL-150/P/20 A PEU D'OBRA                                73,34 7,70

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  12,30 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SIS CÈNTIMS

E140200      ML  FORMACIÓ MURET DE PROTECCIÓ DE PEU DE TALÚS                     

Formació de mur amb paret de bloc de formigó massissat  de 60 cm d'altura i 20 cm de gruix  i fonamentació amb
formigó armat HA-25/P/20/IIa de 40x 60cm.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

E035004      M2  APLACAT DE PEDRA NATURAL                                        

subministre i col.locació d'aplacat, horitzontal o v ertical, de pedra natural, ancorada amb ganx os d'acer inox idable.

O0102        2,100 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 48,34

O0106        2,100 H   MANOBRE                                                         19,25 40,43

P035004      1,066 M2  PEDRA ARTIFICIAL                                                17,53 18,69

E010301      0,006 M3  MORTER M-40 a                                                   46,44 0,28

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  107,70 6,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

E031102      ML  ACABAT SUPERFICIAL CORONACIÓ MUR                                

acabat superficial coronació amb peça prefabricada de formigó

O0102        0,200 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 4,60

O0106        0,400 H   MANOBRE                                                         19,25 7,70

P031102      1,050 ML  PEÇA CORONACIÓ FORMIGÓ PREFABRICADA                          9,52 10,00

E010301      0,005 M3  MORTER M-40 a                                                   46,44 0,23

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  22,50 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E030101      M3  ESCULLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA DE 550 A 700 KG          

Escullera amb blocs de pedra granítica de 550 a 700 kg de pes col·locada amb pala carregadora

M0207        0,170 H   RETROEXCAVADORA GIRATÒRIA                                       75,12 12,77

O0102        0,120 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 2,76

P030101      1,900 TN  Bloc de pedra per a formació d'escullera de 550 a 700 kg de pes 36,33 69,03

%AUX001      6,000 %   Despeses aux iliars sobre la mà d'obra                           84,60 5,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E032001      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat

O0105        0,270 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 5,38

E016003      1,050 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 72,82 76,46

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  81,80 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

E030102      M3  TERRAPLE MATERIAL DRENANT                                       

Replè amb material drenant de l'intradós del mur.

O0102        0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 2,30

O0106        0,300 H   MANOBRE                                                         19,25 5,78

M0219        0,010 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 0,35

M0214        0,020 H   CAMIO CISTERNA 8 M3.                                            36,89 0,74

M0208        0,025 H   CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T                                   59,10 1,48

M0201        0,010 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 0,54

P0360        1,050 M3  MATERIAL DRENANT                                                7,62 8,00

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  19,20 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

E020420      M3  TERRAPLE TERRES APORTACIÓ                                       

Terraplè amb terres seleccionades d'aportació, compactat al 95% del P.M. inclou càrrega i transport des de l'acopi
temporal d'obra.

M0219        0,010 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 0,35

M0214        0,020 H   CAMIO CISTERNA 8 M3.                                            36,89 0,74

M0205        0,025 H   MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V                                    51,74 1,29

M0208        0,025 H   CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T                                   59,10 1,48

M0201        0,010 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 0,54

P0359        1,050 M3  TERRES SELECCIONADES PRÉSTEC                                    7,15 7,51

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  11,90 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E050892      ML  VORADA TIPUS TAULÓ                                              

Vorada prefabricada de formigó tipus tauló de  20 cm d'alçada i de 8 cm. coronació, resistència a compressió 500
Kg/cm2 i a flex ió 80 Kg/cm2, col.locades damunt d'un gruix  de 15 cm de formigó HNE-20/P/20, inclús p.p. trams
corbs.

O0102        0,400 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 9,21

O0106        0,500 H   MANOBRE                                                         19,25 9,63

E016003      0,050 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 72,82 3,64

E010302      0,005 M3  MORTER M-80 a                                                   52,94 0,26

P050892      1,050 ML  VORADA TIPUS TAULÓ                                              3,00 3,15

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  25,90 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E050102      M3  BASE DE TOT-U ARTIFICIAL                                        

Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.

O0106        0,050 H   MANOBRE                                                         19,25 0,96

P000101      0,060 M3  AIGUA                                                           0,36 0,02

P050102      1,100 M3  TOT-U ARTIFICIAL                                                18,50 20,35

M0205        0,020 H   MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V                                    51,74 1,03

M0209        0,030 H   CORRO VIBRATORI PNEUMATIC                                       52,80 1,58

M0214        0,020 H   CAMIO CISTERNA 8 M3.                                            36,89 0,74

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  24,70 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

E050599      M2  PAVIM. HA-25/P/20/IIa 20CM                                      

Pav iment de formigò HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màx ima de 20 mm. escampat des de ca-
mió, estesa i v ibració manual, de 20 cm. de gruix , armat amb malla electrosoldada d'acer B 500 S, de 15 x  15
D6., incl·s p.p.taulonet d'encofrat i formació de juntes.

O0102        0,190 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 4,37

O0106        0,190 H   MANOBRE                                                         19,25 3,66

M0222        0,140 H   REGLE VIBRADOR                                                  4,17 0,58

E018204      0,200 M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA                                 74,94 14,99

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  23,60 1,42

E030501      3,080 KG  ACER B 500 S, COL.LOCAT                                         1,46 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

E101061      ML  BARANA DE FUSTA TRACTADA                                        

Barana de fusta tractada amb autoclau d'1,2 m d'alçada sobre el terreny , formada per muntants de 12 cm de dià-
metre col·locats cada 2 metres amb fonament de formigó, clav ats sobre el terreny  o fix ats mecànicament amb ple-
tina, passamà superior i trav esser de 10 cm de diàmetre cadascun, encastats i fix ats als muntants, inclou treballs
de preparació del terreny , totalment instal·lada.

O0102        0,100 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 2,30

O0106        0,200 H   MANOBRE                                                         19,25 3,85

P1010612     0,600 ML  TRONC FUSTA TRACTAT AMB AUTOCLAU D12                        8,21 4,93

P1010613     2,100 ML  TRONC FUSTA TRACTAT AMB AUTOCLAU D10                        5,90 12,39

P1510013     2,050 U   ELEMENTS DE FIXACIÓ                                             2,10 4,31

E016003      0,300 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 72,82 21,85

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  49,60 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

E130115      M3  ESTESA TERRA VEGETAL FERTILIT                                   

Aportació i incorporació de terra per a jardineria v egetal adobada i garbellada, a granel, amb mitjans manuals

O0102        0,005 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 0,12

P01130115    1,050 M3  TERRA VEGETAL ADOBADA GARBELLADA                                16,90 17,75

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  17,90 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E130801      M2  HIDROSEMBRA                                                     

Hidrosembra en dues fases amb espÞcies autoctones, inclou llav or 1a. estab., mescla de llav ors, adob.allib. lent,
fibra curta, estabilitzant, activ ador microbiÓ

O0101        0,004 H   ENCARREGAT                                                      25,74 0,10

O0102        0,008 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 0,18

P130801      1,000 U   LLAVORS,ESTAB.,ACTIVADOR MIC.                                   1,80 1,80

M0299        0,008 H   MAQUINARIA HIDROSEMBRA                                          42,65 0,34

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  2,40 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E130802      U   SUBMINISTRE I PLANTACIÓ D'ARBUSTOS                              

Subministrament i plantació de v egetació arbustiv a de 60-80 cm d'alçaria.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 18,42

P180090      1,000 U   SUBMINISTRAMENT ARBUST                                          15,70 15,70

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  34,10 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

E130803      U   SUBMINISTRE I PLANTACIÓ D'ARBRES                                

Subministre i plantació d'alzina de 18-20 cm de diàmetre. Inclou ex cav ació sot i replenat, totalment acabat.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 23,02

P130803      1,000 U   SUBMINISTRAMENT ARBRE                                           138,50 138,50

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  161,50 9,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

E090901      U   REFORMA CANALITZACIÓ ELÈCTRICA                                  

Desmuntatge i muntatge de canalització elèctrica del bombeig, inclou nov a canalització i connex ió línies bombes i
sondes, arqueta de registre i treballs aux iliars, totalment acabat i prov at.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 800,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS EUROS

E090902      U   DESMUNTATGE I RETIRADA LÍNIA ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ             

Desmuntatge i retirada línia elèctrica baix a tensió amb suports de fusta i cable trenat fóra d'ús, inclou despeses de
gestió de residus.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

E021101      U   CATA LOCALITZACIÓ SERVEIS                                       

realització de cata per localització de serv eis ex istents amb mitjans mecànics i manuals

O0102        1,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 23,02

O0106        2,000 H   MANOBRE                                                         19,25 38,50

M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 27,25

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  88,80 5,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C03 COL·LECTORS                                                     
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA TERRENY                                    

Desbrossada i neteja del terreny  amb mitjans mecànics i manuals, inclou tal·la i retirada d'arbres de mida petita i
mitjana i càrrega dels materials sobre camió, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

O0106        0,020 H   MANOBRE                                                         19,25 0,39

M0201        0,040 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 2,18

M0219        0,005 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 0,17

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  2,70 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

E020102      U   ENDERROC POUS DE REGISTRE                                       

Enderroc de pous de registre ex istents. Inclou retirada de material i despeses de gestió de residus.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 23,02

O0105        1,500 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 29,88

O0106        1,500 H   MANOBRE                                                         19,25 28,88

M0210        0,800 H   COMPRESSOR MÒBIL 30-50 CV                                       13,65 10,92

M0203        0,400 H   PALA CARREGADORA 70-85 C.V.                                     47,87 19,15

M0219        0,300 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 10,38

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  122,20 7,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E020103      U   ENDERROC I REPOSICIÓ MURS RIERA EXISTENTS AFECTATS              

Enderroc i reposició de murets de formigó laterals i transv ersals al riu de Peguera. Inclou materials , treballs, retira-
da i despeses de gestió de residus. Inclou tall amb disc, connectors i resines

O0102        20,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 460,40

O0105        20,000 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 398,40

O0106        20,000 H   MANOBRE                                                         19,25 385,00

M0210        5,000 H   COMPRESSOR MÒBIL 30-50 CV                                       13,65 68,25

M0203        5,000 H   PALA CARREGADORA 70-85 C.V.                                     47,87 239,35

M0219        5,000 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 173,05

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1.724,50 103,47

E018204      35,000 M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA                                 74,94 2.622,90

E030401      60,000 M2  ENCOFRAT DE MUR A UNA CARA                                      26,20 1.572,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.022,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL VINT-I-DOS EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

E020500      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS Q.T.T.                                   

Ex cav ació de rases i pous en qualsev ol tipus de terreny  amb mitjnas mecànics o manuals. Inclou part proporcio-
nal d'ex cav ació en roca amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou p.p. d'entibament de rases i esgota-
ment

O0101        0,035 H   ENCARREGAT                                                      25,74 0,90

O0106        0,150 H   MANOBRE                                                         19,25 2,89

M0201        0,180 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 9,81

M0202        0,060 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG       61,65 3,70

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  17,30 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E041001      U   POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB TAPA DE D60                        

Pou de registre de formigó armat circular de D 110 interior fins 1,50 m de fondària, amb tapa circular de fosa de D60
apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca, inclou tots els treballs i materials, inclou esca-
la de gat.

O0102        4,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 92,08

O0106        4,000 H   MANOBRE                                                         19,25 77,00

P041003      2,000 U   GRAO PER ESCALA DE GAT                                          2,70 5,40

P041001      1,000 U.  TAPA DE REGISTRE DE FOSA RECTANGULAR 60X60 TIPUS
D400           

125,00 125,00

M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 27,25

M0219        0,150 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 5,19

E018204      1,440 M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA                                 74,94 107,91

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  439,80 26,39

E010402      4,350 M2  ENLLUIT AMB MORTER M-80 a                                       21,32 92,74

E030501      115,200 KG  ACER B 500 S, COL.LOCAT                                         1,46 168,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 727,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-SET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

E060303      ML  SUPLEMENT POU REGISTRE                                          

part suplementària en pou de registre circular de D 110 interior de formigó armat

O0102        2,500 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 57,55

O0106        2,500 H   MANOBRE                                                         19,25 48,13

P041003      3,000 U   GRAO PER ESCALA DE GAT                                          2,70 8,10

M0201        0,350 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 19,07

M0219        0,200 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 6,92

E018204      1,360 M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA                                 74,94 101,92

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  241,70 14,50

E010402      3,450 M2  ENLLUIT AMB MORTER M-80 a                                       21,32 73,55

E030501      108,800 KG  ACER B 500 S, COL.LOCAT                                         1,46 158,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

E060304      U   POU DESSORRADOR                                                 

Pou de registre dessorrador de formigó armat circular de D 110 interior fins 3,10 m de fondària, amb tapa circular de
fosa de D60 apta per a trànsit pesat classe D400, amb junta elastomèrica i tanca, inclou tots els treballs i materials,
inclou escala de gat.

O0102        10,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 230,20

O0106        10,000 H   MANOBRE                                                         19,25 192,50

P041003      6,000 U   GRAO PER ESCALA DE GAT                                          2,70 16,20

P041001      1,000 U.  TAPA DE REGISTRE DE FOSA RECTANGULAR 60X60 TIPUS
D400           

125,00 125,00

M0201        2,000 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 108,98

M0219        0,450 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 15,57

E018204      4,470 M3  FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA                                 74,94 334,98

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1.023,40 61,40

E010402      13,490 M2  ENLLUIT AMB MORTER M-80 a                                       21,32 287,61

E030501      357,600 KG  ACER B 500 S, COL.LOCAT                                         1,46 522,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.894,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

E0650020     M3  FORMIGÓ HM-20/P/20 COL·LOCAT EN PROTECCIÓ TUBS                  

Formigó HM-20/P/20 col·locat en protecció de tubs.

O0105        0,089 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 1,77

E016003      1,050 M3  FORMIGÓ HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 72,82 76,46

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  78,20 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E020503      M3  REPLÈ RASES TERRES EXCAVACIÓ                                    

Reblert i piconat de rases amb terres seleccionades procedents de l'ex cav ació, piconades per tongades amb un
grau de compactació com a mínim de fins al 95% del PN.

O0101        0,053 H   ENCARREGAT                                                      25,74 1,36

O0106        0,270 H   MANOBRE                                                         19,25 5,20

M0201        0,035 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 1,91

M0219        0,020 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 0,69

M0213        0,400 H   PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30 X 33 CM                            7,89 3,16

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  12,30 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SIS CÈNTIMS

E020801      M3  TRANSPORT A ABOCADOR                                            

Transport a abocador de terres, amb camió de 6 t. amb recorregut màx im de l0 Km, inclús cànon d'abocat i mante-
niment d'abocador.

M0219        0,080 H   CAMIÓ DE TRANSPORT DE 12 T                                      34,61 2,77

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  2,80 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E040737      ML  TUB PE D400 INT.CORRUGAT DOBLE PARET SN8                        

Tub de PE d'alta densitat corrugat de doble paret amb l'interior llis classe SN 8, de D400 mm. interior, col.locat i
prov at, inclou maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials.

P040737      1,000 ML  TUB PE D400 INT.COR. D.PARET SN8                                36,90 36,90

%0122        10,000 %   ACCESSORIS I ALTRES                                             36,90 3,69

%0116        15,000 %   COL.LOCACIO I TRANSPORT                                         40,60 6,09

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  46,70 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E0601423     ML  TUB PE D500 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8                        

Tub de polietilè d'alta densitat de DN 500,interior , classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'ex terior corrugat,
inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locata i prov at.

O0102        0,300 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 6,91

O0105        0,300 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 5,98

P060142      1,000 ML  TUB PE D500 INT. CORRUGAT D.PARET SN8                           40,90 40,90

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  53,80 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb DOS CÈNTIMS

E060144      ML  TUB PE D600 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8                        

Tub de polietilè d'alta densitat de DN 600,interior , classe SN 8, de doble capa amb l'interior llis i l'ex terior corrugat,
inclou part proporcional maneguets d'unió, juntes elàstiques i peces especials, col·locata i prov at.

O0102        0,300 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 6,91

O0105        0,300 H   MANOBRE ESPECIALITZAT                                           19,92 5,98

P060144      1,000 ML  TUB PE D600 INT CORRUGAT D PARET SN8                            52,40 52,40

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  65,30 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-NOU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E060420      ML  TUB POLIETILE AD D160 10ATM                                     

Tub de polietilè d'alta densitat D 160 de 10 atm, PE 100, inclús part proporcional de soldadures, accessoris i peces
especials de polietilè, col.locat i prov at

O0102        0,036 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 0,83

O0106        0,036 H   MANOBRE                                                         19,25 0,69

P060420      1,050 ML  TUB POLIETILE AD D 160 10 ATM                                   36,00 37,80

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  39,30 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

E080003      U   DESEMBOCADURA ALETES                                            

Desembocadura amb aletes, segons plànols de detalls, totalment acabada per a tub de D600

E037003      1,800 M3  FORMIGO HNE-20/P/20 EN ALÇATS                                   120,86 217,55

E036003      0,400 M3  FORMIGO HNE-20/P/20 EN MASSA                                    83,16 33,26

E020409      5,610 M3  EXCAVACIÓ RASES Q.T.T.                                          10,72 60,14

E020801      6,732 M3  TRANSPORT A ABOCADOR                                            2,94 19,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

E060405      U   COMPORTA D'ACER INOXIDABLE                                      

Subministrament i instal·lació de comporta d'acer inox idable de 0,5 x  0,5 metre i 8 mm de gruix  mínim, practicable,
amb marc protector.

O0102        2,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 46,04

O0106        2,000 H   MANOBRE                                                         19,25 38,50

P060405      1,000 U   COMPORTA ACER INOXIDALBE 1X1 I 8 MM GRUIX                    145,32 145,32

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  229,90 13,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

E045002      U   CONNEXIO A TUB SANEJAMENT EXISTENT                              

Connex ió a sanejaments ex istents, inclou materials i mà d'obra, inclòs mov iment de terres i arrancada i reposició
de pav iments si es necessari, connectat i prov at

O0102        2,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 46,04

O0106        2,000 H   MANOBRE                                                         19,25 38,50

M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA MITJANA                                         54,49 27,25

%0123        120,000 %   MATERIAL I ALTRES                                               111,80 134,16

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  246,00 14,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C04 OBRES ACCESSÒRIES                                               
E190101      U   DESVIACIÓ PROVISIONAL AIGUES RIU PEGUERA                        

Desv iament prov isional d'aigues amb tub de polietilé doble capa d500 int fix at, inclou muntatge i desmuntatge i tre-
balls aux iliars, amb mitjans mecànics si s'escau.

O0102        15,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 345,30

O0106        20,000 H   MANOBRE                                                         19,25 385,00

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  730,30 43,82

E0601423     50,000 ML  TUB PE D500 INT CORRUGAT DOBLE PARET SN8                     57,02 2.851,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.625,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

E190102      U   MANTENIMENT DEL BOMBEIG A L'EDAR                                

Treballs de manteniment del bombeig aigues residuals a l'EDAR durant l'ex ecució de les obres.  inclou materials i
treballs aux iliars de connex ió i posterior desmuntatge.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS

E180020      U   AJUTS DE PALETA                                                 

Ajuts de paleta en treballs div ersos per les instal·lacions projectades, a les connex ions amb la x arx a de saneja-
ment ex istent i en pav iments ex istents afectats, inclou materials i mà d'obra.

O0102        21,000 H   OFICIAL 1ª                                                      23,02 483,42

O0106        21,000 H   MANOBRE                                                         19,25 404,25

P020975      1,000 U   MATERIALS VARIS                                                 243,49 243,49

%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1.131,20 67,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.199,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT NORANTA-NOU EUROS amb TRES CÈNTIMS

E180010      U   TREBALLS CONDICIONAMENT ENTORN AFECTAT EXECUCIÓ OBRES           

Treballs de condicionament i adequació de l'entorn afectat per l'ex ecució de les obres, per restablir-lo al seu estat
inicial prev i a l'ex ecució de les obres. Inclòs treballs de recollida, neteja, transport a l'abocador de materials i des-
peses de gestió.de residus.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS

E180001      PA  REPOSICIO SERVEIS AFECTATS                                      

Partida alçada d'abonament íntegre per reposició de serv eis afectats per l'ex ecució de les obres.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.800,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS EUROS

E180003      PA  OBRES NO COMPRESES                                              

Partida alçada per imprev istos, a justificar segons el quadre de preus.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.500,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS EUROS
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EBAR CERCS                                                      

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C05 SEGURETAT I  SALUT                                               
E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut durant l'ex ecució de les obres en compliment del RD 1627/97, segons pressupost adjunt.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.166,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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ANNEX 11 
 
PLÀNNING DE L’OBRA 



 

 
 
 
 
PLANNING DE L’OBRA 
 
 
1.- Generalitats 
2.- Gràfic de barres 
 
 
 
1.- Generalitats 
 
 
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels 
rendiments dels equips constructius que per a cada unitat d’obra s’han disposat a les 
justificacions de preus corresponents; procurant dins la flexibilitat que ha de tenir qualsevol 
planificació de treball, l’eliminació de temps morts dels equips de construcció i la possible 
duplicitat de talls que necessiten equips de maquinària complicats. 



OBRES IMPORT

1 ADEQUACIÓ I RECREIXAMENT DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT CERCS VELL 29.711,40 €    1 1 0 0 0 0

2 FORMACIÓ I MILLORA ACCESSOS A L'EBAR 36.880,94 €    0 0 0 0 1 1

3 COL·LECTORS 69.488,58 €    0 1 1 1 1 0

4 OBRES ACCESSÒRIES 17.601,56 €    1 1 1 1 1 1

5 SEGURETAT I SALUT 3.119,40 €       1 1 1 1 1 1

PER MESOS

A L'ORÍGEN 53.990,53 €      95.641,81 €       156.801,88 €     
ESTIMACIÓ CERTIFICACIONS

1r MES 2n MES 3r MES

53.990,53 €      41.651,28 €       61.160,07 €       
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1. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 
L’actuació objecte del present estudi es localitza a la comarca del Berguedà, 
concretament al del municipi de Cercs, a la zona de l’embassament de La Baells on hi 
conflueix la riera de Peguera. 
 
La comarca del Berguedà té una extensió de 1.184,9 km2, està formada per 31 
municipis, comptava amb 40.039 habitants l’any 2014 i té Berga com a capital. La 
població es dedica bàsicament als serveis i a la indústria. 
 
En aquesta comarca podem assenyalar dos sectors ben diferenciats: l’Alt Berguedà i el 
Baix Berguedà. El primer té per límit septentrional la carena dels Pirineus. Comprèn 
dues valls allargades, la de l’inici del Llobregat i la del Bastareny, que s’uneixen a 
Guardiola de Berguedà.  
 
El terme municipal de Cercs ocupa 46,93 km2, i comptava amb 1.338 habitants l’any 
2004. Es troba situat al centre de la comarca del Berguedà. Té com a límitel Llobregat, 
amb l’embassament de La Baells que corre longitudinal de N a S pel límit est del 
municipi. Els límits municipals són Guardiola de Berguedà, Vallcebre, Fígols, Castellar 
del Riu, Berga, Olvan, la Quar, Vilada i la Nou de Berguedà. 
 
L’actual estructura del municipi de Cercs consisteix en quatre nuclis importants: Cercs, 
La Rodonella, Sant Corneli i Sant Jordi de Cercs. A més hi ha nuclis de sòl urbà no 
consolidat amb molt baixa densitat de població. 
 
 
1.1 Clima 
 
El clima del Berguedà presenta grans variacions, lligades a la diferència d’altituds. La 
quantitat d’aigua oscil·la entre poc més de 500 mm al baix Berguedà i més de 1.200 
mm a la base de l’estatge subalpí. La neu, que al baix Berguedà és poc freqüent, 
comença a tenir una durada considerable per damunt dels 1.200 m. 
 
Els climes presents a la comarca es poden resumir en les categories següents: 
 

- Clima mediterrani humit de tendència continental al Baix Berguedà. 

- Clima submediterrani, amb pluja estival abundant però irregular a l’Alt Berguedà, 
entre els 900 i 1.600 metres. 

- Clima d’alta muntanya, d’afinitat subalpina, per damunt dels 1.600 metres. 
 
L’estació meteorològica més propera a la zona estudiada és la situada en el municipi 
de Berga (Santuari de Queralt). A continuació es presenta el resum de les dades 
registrades en aquesta estació durant l’any 2014: 
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PARÀMETRE VALOR 

Precipitació acumulada 948,6 mm 

Temperatura mitjana 11,7 ºC 

Temperatura màxima mitjana 16,5 ºC 

Temperatura mínima mitjana 8,0 ºC 

Temperatura màxima absoluta 29,2 ºC 

Temperatura mínima absoluta -2,7 ºC 

Velocitat mitjana del vent (a 10 m) 2,2 m/s 

Direcció dominant (a 10 m) S 

Humitat relativa mitjana 65 % 

Mitjana de la irradiació solar global 
diària 

13,8 MJ/m2 

Font: pàgina web del servei català de meteorologia 

 
 
1.2 Geologia i edafologia 
 
L’indret d’estudi, al municipi de Cercs, es localitza en la Unitat dels Pirineus, en concret 
en el Pirineu oriental, en el Mantell inferior del Pedraforca, a la zona de l’Anticlinal de 
Vallcebre.  
 
Des d’un punt de vista estratigràfic i miner l’àrea es coneix com la conca de Fígols - 
Sant Corneli, que s’inclou en la conca lignitífera de Berga - Tuixén. Els lignits 
s’intercalen en les calcàries i margues de les fàcies Garumnià d’origen continental. 
 
A més a la cubeta occidental s’han portat a terme les explotacions de carbó a 
Vallcebre, Fígols - Sant Corneli i Fumanya. 
 
A la zona d’estudi trobem calcàries bioclàstiques, lulites i margocalcàries del cretaci. 
També hi ha una zona propera amb conglomerats massius del paleògen. 
 
A les zones properes a torrents i rius també trobem sediments quaternaris: graves, 
sorres, llims i argiles, formant terrasses fluvials, sobre un matell de margues i calcàries 
margoses del triàsic superior. 
 
 
1.3 Hidrologia 
 
Tota la xarxa hidrològica del Berguedà es concentra en el Llobregat. Aquest riu neix 
dins les terres berguedanes, recull tots els seus torrents i rieres i és l’eix que vertebra 
la comarca i que li assegura a través de la seva vall i congost una via tradicional de 
comunicació.  
 



Annex 12. Document Ambiental  

 
4 

 

Fins arribar a la Baells, el riu va engorjat entre els encavalcaments de les muntanyes 
calcàries de l’alt Berguedà. el pantà de la Baells es va construir per regular el curs del 
riu en un congost de conglomerats postpirinencs a partir del qual el riu entra a la 
Depressió Central, entre els termes d’Avià i Olvan. 
 
El terme municipal de Cercs té una elevada pendent i pluviometria cosa que el fa ric 
en cursos fluvials, tots ells de poc recorregut ja que neixen als espais naturals de la 
serra d’Ensija i Rasos de Peguera i desemboquen al pantà de la Baells. 
 
Els principals cursos fluvials són el torrent de Sant Romà, el torrent del Carbonís, el riu 
Peguera i el torrent de les Garrigues. 
 
L’àmbit d’estudi es localitza en un indret molt proper a l’embassament de la Baells, a 
la zona on hi desemboca el riu Peguera. 
 
1.4 Fauna 
 
La distribució de la fauna a la comarca segueix, en bona mesura, els canvis d’altitud i la 
vegetació. És per aquest motiu que hi podem trobar espècies de procedència molt 
diversa: a terres baixes podem veure animals mediterranis, a la muntanya mitjana, els 
típics d’Europa central, i a grans altituds, espècies característiques de muntanya 
alpina. 
 
A la comarca hi ha una gran diversitat d’espècies representatives del Prepirineu 
oriental meridional. S’hi poden observar espècies típicament pirinenques com el tritó 
pirinenc (Euproctus asper), la granota roja (Rana temporaria), i la sargantana ibèrica 
(Podarcis hispanica), entre d’altres. 
 
Al Berguedà també podem trobar-hi representants dels grans ocells rapinyaires, com 
l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), el voltor (Gyps fulvus)  i el trencalòs (Gypaetus 
barbatus), que poden ser observats a les muntanyes, o dels ocells forestals, com el gall 
fer (Tetrao urogallus) i el picot negre (Dryocopus martius), que habiten als boscos més 
extensos. 
 
Entre els mamífers cal destacar el porc senglar (Sus scrofa), ens zones de bosc; els 
isards (Rupicapra rupicapra), a les altes serres del nord de la comarca; i més localment, 
cérvols (Cervus elaphus), cabirols (Capreolus capreolus) i daines (Dama dama). 
 
Finalment els peixos que es poden observar al riu i rieres properes a la zona són: el 
barb cua-roig (Barbus haasi), la carpa (Cyprinus carpio) i la bagra comuna (Leuciscus 
cephalus). Els pescadors hi han introduït la truita comuna (Salmo trutta) i el peix sol 
(Lepomis gibbosus). 
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1.5 Vegetació 
 
Des d’un punt de vista biogeogràfic, el Berguedà representa una cruïlla molt important 
d’influències diverses. De nord a sud passa de l’alta muntanya alpina a terres 
mediterrànies de caràcter ibèric i continental. Aquest caràcter de transició pren 
especial rellevància en les poblacions que es troben al límit entre l’Alt i el Baix 
Berguedà. 
 
El terme municipal de Cercs té una diversitat remarcable tant pel que fa a comunitats 
vegetals com a paisatges a causa de la combinació de factors físics com és l’altitud. 
Això comporta la substitució progressiva d’uns paisatges on coexisteixen 
harmònicament comunitats d’afinitat medioeuropea(fagedes i pasturatges mesòfils), 
submediterrània i mediterrània (pinedes de pinassa o de pi roig, joncedes, carrascars) 
per una altre ens els quals la vegetació xeròfila d’afinitat mediterrània. 
 
La biodiversitat de la zona és alta també ja que la zona en qüestió està envoltada per 
tres espais d’interès natural inclosos en el PEIN: 
 

 Serra d’Ensija-Rasos de peguera (nord-oest) 
 

 Serra del Picancel (sud-est) 
 

 Serra de Queralt (sud-oest) 
 
 
Hàbitats d’interès comunitari 
 
Al municipi de Cercs podem destacar la presència de diferents hàbitats d’interès 
comunitari descrits en l’annex de la Directiva 92/43/CEE, modificada per la Directiva 
97/62/CE.  
 

 Pastures seminaturals (6212): Pastures mesoxeròfiles i basòfiles principalment 
muntanes (Bromion erecte: Mesobromenion, Potetillo-Brachypodienion 
pinnati). 

 Hàbitats rupícoles d evegetaicó casmofítica de parets i cingleres (8212): Roques 
calcícoles amb vegetació casmofítica (Saxifraga media) de l’alta muntanya 
pirinenca. 

 Boscos caducifolis de l’Europa temperada (9150): Fagedes xerotermòfiles 
calcícoles (Cephalantero-Fagenion) 

 Boscos d’escelerofil·lesmediterranis (9340): alzinars i carrascars 

 Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies (9533): Pinedes 
mediterrànies de pinassa (Pinus nigra subsp.salzmanii). 
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1.6 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 
 
El patrimoni històric de Cercs es troba en molt divers estat de conservació. Cal 

destacar: 

 Sant Andreu (St. Jordi de Cercs) 

 Santa Maria 

 Castell de Blancafort (BCIN) 

 Vilosiu 

 Sant Quirze de Pedret (BCIN) 

 El pont de Pedret 

 I diverses masies del municipi 

 

1.7 Activitats socioeconòmiques 

El municipi de Cercs es troba en un context socioeconòmic de risc territorial. Fins a les 

darreries del segle XX, l’economia del municipi es fonamentava en l’activitat minera, 

generadora de riquesa i de llocs de treball, però el tancament de la indústria 

d’extracció a principis dels anys 90, va colpejar durament la moral col·lectiva del poble 

i dels seus habitants, deixant rere seu una economia poc dinàmica, poc definida i poc 

generadora de llocs de treball.  

Les sortides laborals de la gent del municipi es troben, fora del mateix municipi. Són 

pocs, molt pocs els residents que poden treballar en el municipi de Cercs i en els seus 

nuclis habitats, Sant Jordi, La Rodonella i Sant Corneli. La pèrdua de població en els 

darrers anys, s’ha estabilitzat en un 10 %, però són escasses les perspectives de 

creixement.  

L’envelliment de la població és un altre factor a tenir en compte, així com l’elevat 

índex de pensionistes que hi ha al poble i als seus nuclis integrats. Tot aquest context 

comporta una manca evident de mentalitat emprenedora i crea una gran dificultat per 

impulsar noves fonts de recursos per al municipi. 

 
 
1.8 Paisatge i usos del sòl 

El municipi de Cercs es troba entre dues unitats paisatgístiques: Els paisatges 

agroforestals dels cingles de Vallcebre i els paisatges forestals dels rasos de Peguera i 

la serra de Queralt. 
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La unitat paisatgística dels cingles de Vallcebre, al nord del municipi, té com element 

central el cingle de Vallcebre que arriba als 1500 metres i, per tant, el territori es troba 

dividit, clarament, en dues parts. D'una banda, trobem la vall del torrent de la 

Fumanya on se situat la tèrmica de Cercs, les mines i el nucli de Sant Corneli i el poble 

de Fígols. Dins d'aquesta zona trobem la màxima alçada de 1917 m. que correspon a la 

carena de l'obaga de la vall de Fumanya. D'altra banda, trobem la vall del torrent de 

Bosons on hi ha el poble de Vallcebre. Es tracta d'un territori on la petjada de la 

mineria és força present, encara. 

 

La unitat de les serres de Queralt i els rasos de Peguera, comprèn, a més a més, dels 

rasos de Peguera que té com a màxima altitud els 2067 m del Pedró; la conca del riu 

Peguera fins al seu aiguabarreig amb el Llobregat i, per tant, el nucli de Sant Jordi de 

Cercs; les serres de Queralt, que té com a màxima cota els 1420 m del cap de la 

Tartanera, i dels Lladres que supera els 1500 metres; així com els cingles del serrat de 

les Tombes que arriben als 1201 m, el de Capolat que s'enfila fins els 1185 m, els dels 

plans de Treserra , amb el pic del Talaiador de 1323 m i els de Taravil que en el cap 

dels Plans arriba als 1386 m. Per tant, es tracta d'una subunitat de gran extensió on 

ens apareixen tres alineacions muntanyoses. Entremig d'aquestes serres apareixen 

diferents altiplans i valls, com el pla de Campllong situat entre els rasos de Peguera i la 

serra dels Lladres. En el seu conjunt és un territori molt despoblat on predomina el 

poblament aïllat ja que només tenim dos nuclis clars, encara que de trets molt 

diferents: Espinalbet, on predominen les segones residències i Sant Jordi de Cercs que 

queda dins d'aquesta unitat però que és un poble condicionat per l'eix del Llobregat i 

la proximitat de Berga 

 

1.9 Contaminació atmosfèrica 
 
La qualitat atmosfèrica es pot veure alterada tant per fonts naturals com per fonts 
antropogèniques.  
 
L’estació de la XVPCA més propera es troba ubicada al terme de Berga (poliesportiu), a 
661 metres d’altitud. L’estació es posà en funcionament el maig de 2007, i els 
compostos analitzats en els darrers anys es presenten a la taula següent: 
 

 

Mitjana anual 

2014 2013 2012 2011 2010 

Arsènic (As) 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

Benzè (C6H6) 0 0,6 0,6 0,8 0,5 

Benzo(a)pirè (BaP) 0,24 0,24 0,26 0,18 0,22 

Cadmi (Cd) 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 
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Diòxid de nitrogen (NO2) 15 15 16 17 22 

Diòxid de sofre (SO2) 2 2 4 2 7 

Monòxid de carboni (CO) 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 

Níquel (Ni) 2,2 2,2 2,4 2,1 2,2 

Ozó troposfèric (O3) 62 65 64 62 56 

Part. en suspensió <10 micres 
(PM10) 15 13 17 17 17 

Part. en suspensió <2,5 micres 
(PM2,5) 8 11 12 11 12 

Plom (Pb) 3,2 3,7 2,9 4,1 3,7 
 

Font: pàgina web de la qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya (XVPCA) 

 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Les obres projectades consisteixen en: 
 
Adequació i recreixement de l'estació de bombament Cercs Vell 

 

-Desmuntatge i retirada del tancament perimetral, tapes de registre i elements 

auxiliars de l'EBAR existent i barana vial inclou les despeses de gestió de residus. 

-Desmuntatge i retirada a magatzem del polispast existent i muntatge de nou un cop 

s'hagi realitzat l'actuació de recreixement de l'EBAR. 

-Recreixement dels murs perimetrals i interiors i formació de llosa superior de l'EBAR 

fins a una alçada total de 1,75 m amb formigó armat HA-25/P/20/IIa amb acer B500S, 

amb gruix de parets de 30 cm i formació de llosa superior de 25 cm de gruix i tapes de 

registre metàl·liques d'acer galvanitzat per l'accés interior, segons detalls plànols. 

-Formació de connectors amb l'estructura de l'EBAR existent amb acer B500S de D10 

mm i col·locació de resines.  

-Construcció de pou de registre de formigó armat HA-25/P/20/IIa amb acer B500S,  de 

dimensions interiors 2,00 x 2,00 x 4,37 m amb gruix de parets laterals, i lloses inferior i 

superior de 30 cm, amb tapa de registre de D60, tipus D400 amb junta elastomèrica i 

tanca i tanca per accés a l'interior del pou amb escala de gat de graons fixats amb 

resines que estarà protegida contra caigudes, amb formació de sobreeixidor amb tub 

de PE de doble paret amb l'interior llis, de D500 mm interior, classe SN8, amb 

comporta d'acer inoxidable practicable en el punt d'abocament i connexió amb tub de 

D400 mm a l'EBAR, totalment acabat, connexionat i provat. 

-Formació d'obertura d'entrada a l'EBAR per tub de D600 mm interior, rejuntat amb 

morter expansiu. 

-Segellat per anul·lar els tub d'entrada i sobreeixidors existents.  

-Tancament perimetral de malla metàl·lica galvanitzada de simple torsió de 2 m 

d'alçada, plastificada de color verd, amb porta d'accés de dues fulles amb pany. 
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Formació de nou accés a l'EBAR 

 

-Demolició i reposició de vorada de formigó i rigola amb peces prefabricades sobre 

base de formigó, inclou transport a l'abocador i les despeses de gestió de residus. 

-Demolició i reposició de vorera de peces prefabricades i solera de formigó amb malla 

electrosoldada, inclou transport a l'abocador i les despeses de gestió de residus. 

-Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou tala i 

retirada d'arbres de mida petita i mitjana i càrrega dels materials sobre camió, 

transport a abocador i les despeses de gestió de residus. 

-Tala de qualsevol tipus d'arbre de mida gran, inclou transport a planta de 

compostatge i despeses de deposició. 

-Formació de nou accés a l'EBAR des del carrer superior, excavació i replè amb terres 

seleccionades procedents de préstec compactades al 95 % del PM, col·locació d'una 

capa de base de tot-ú artificial de 30 cm. de gruix i paviment de formigó HM-

25/P/20/IIa de 20 cm de gruix, amb malla electrosoldada d'acer de 15 x 15 cm de D6 

mm. amb acabat raspallat i formació de juntes. 

-Col·locació de vorada prefabricada de formigó, tipus tauló per delimitació vial amb 

zona verda, col·locada sobre base de formigó.. 

-Estabilització de talús amb formació d'escullera de pedra natural granítica amb la 

base formigonada, segons detalls plànols. 

-Formació de muret de protecció de peu de talús de bloc de formigó massissat  de 60 

cm  d'altura  i  20 cm  de gruix i  fonamentació amb  formigó armat HA-25/P/20/IIa de 

40x60cm, amb peça de coronació. 

-Col·locació  d'aplacat, horitzontal o vertical, de  pedra natural amb  morter, ancorada 

amb ganxos d'acer inoxidable. 

 -Desmuntatge i retirada de línia elèctrica de baixa tensió amb suports de fusta i cable 

trenat fora d'ús, inclou les despeses de gestió de residus 

-Reforma canalització elèctrica del bombeig, nova canalització, connexió línies bombes 

i sondes , arqueta de registre i treballs auxiliars,connectat i provat 

-Barana de fusta tractada amb autoclau, formada per muntants de D12 cm col·locats 

cada 2 m amb fonament de formigó HM-20/P/20, passamà superior i travesser de D10 

cm cadascun, totalment instal·lada.  

-Condicionament zona verda amb estesa de terra vegetal, hidrosembra, plantació 

d'arbustos i arbres tipus alzina (Quercus ilex) 

  

Col·lectors 

 

Es substituirà el col·lector per gravetat del sector del riu de Peguera, amb el mateix 

diàmetre del col·lector existent. Es realitzarà amb tub de polietilè corrugat de doble 

paret de D400 mm interior, tipus SN8, col·locat amb solera i recobriment de formigó 
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HM-20/P/20, en una longitud de 133,62 m, amb inici al pou sota la passarel·la per 

vianants que travessa el riu de Peguera i fins a l'estació de bombament modificant el 

traçat segons queda reflectit en els plànols. 

 

També es modificarà el tram d'arribada a l'EBAR del col·lector provinent del sector de 

la carretera. Es realitzarà amb tub de polietilè corrugat de doble paret de D400 mm 

interior, tipus SN8, col·locat amb solera i recobriment de formigó HM-20/P/20, en una 

longitud de 29,23 m 

  

Comprèn les obres següents: 

-Desbrossada i neteja del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou tala i 

retirada d'arbres de mida petita i mitjana i càrrega dels materials sobre camió, 

transport a abocador i despeses de gestió de residus. 

-Demolició obres de fàbrica existents pous de registre i murets de formigó. 

-Excavació de rases i pous en qualsevol tipus de terreny amb mitjans mecànics o 

manuals. Inclou part proporcional d'excavació en roca amb martell trencador, 

apuntalament de la rasa i esgotament i càrrega sobre camió. 

-Reblert i piconat de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavació, 

piconades per tongades amb un grau de compactació com a mínim de fins al 95% del 

PN. 

-Transport a abocador de terres amb camió de 12 t amb recorregut màxim de fins a 25 

km. Inclou despeses de gestió de residus. 

-Realització de cates amb mitjans mecànics i manuals per localització de serveis 

existents. 

-Tubs de polietilè corrugat de doble paret amb l'interior llis, de D400 mm 

interior,D500 mm interior i D600 mm interior, tipus SN8, amb maneguets d'unió, junta 

elàstica i peces especials, col·locat amb solera i recobriment de formigó HM-20/P/20, 

connectat i provat.  

-Reposició tub d'impulsió d'aigües residuals de PE ad de D160mm de 10 atm, col·locat, 

connectat i provat. 

-Pou   de registre  circular de  D 110  interior  de  fondària  variable  de  formigó  

armat,  amb tapa  abatible  de fosa de D60 cm,  tipus D400,  amb  junta  elastomèrica  i  

tanca, totalment acabat i estanc. 

-Desembocadura d'aletes per tub de D50 mm., col·locada. 

-Comporta d'acer inoxidable de dimensions 0,50 m x 0,50 m i de 8 mm de gruix, 

col·locada en sortida de sobreeixidor. 

-Enderroc  i reposició  de  murets de  formigó  armat  HA-25/P/20/IIa  amb acer B500S 

afectats per l'execució de les obres. 

-Formació de pou de registre dessorrador  de formigó armat circular de D1,10 m de 

fins a 3,10 m de fondària, segons detalls plànols. 

 



Annex 12. Document Ambiental  

 
11 

 

Obres accessòries 

 

-Per l'execució de les obres a la llera del riu de Peguera, es preveu el desviament 

provisional de les aigües amb tub de PE de D500. 

-Manteniment de bombeig d'aigües residuals a l'EDAR durant l'execució de les obres. 

-Ajuts de paleta en treballs diversos per les instal·lacions projectades a  l'estació de 

bombament, a les connexions amb la xarxa de sanejament existent i en paviments 

existents afectats, inclou materials i mà d'obra. 

-Treballs de condicionament i adequació de l'entorn afectat per l'execució de les 

obres, per restablir-lo al seu estat inicial previ a l'execució de les obres, inclòs treballs 

de recollida, neteja i despeses de gestió de residus a abocador autoritzat o centre de 

reciclatge. Tot inclòs. 

-Partida alçada d'abonament íntegre per reposició de serveis afectats per l'execució de 

les obres (reposició línies elèctriques alimentació bombes i cables sondes de l'EBAR, 

reposició tub embornals, ..). 

-Partida alçada per imprevistos, a justificar segons el quadre de preus. 

-Seguretat i Salut durant l’execució de les obres en compliment de RD 1627/97. 

 

La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, plec de 

condicions i pressupost. 

 
 
 
 
3. ASPECTES A TENIR EN COMPTE  
 
En el moment de realitzar el projecte, cal posar especial atenció en el aspectes 
següents: 
 
- Flora i fauna  Cal tenir en compte els aspectes perjudicials que poden provocar 

les obres sobre la flora i la fauna de la zona. Proximitat a espais naturals protegits, 
o hàbitats d’interès comunitari. 

 
- Aigua  Possible afectació a les aigües superficials i subterrànies de la zona. 

Modificació de l’escorrentia i el drenatge superficial, proximitat de les obres a 
cursos fluvials. 

 
- Atmosfera  Contaminació atmosfèrica durant la fase d’obres, emissions de fums 

i pols, sorolls i vibracions de la maquinària. 
 
- Residus  Gestió dels residus produïts durant les obres, neteja de l’entorn, trasllat 

d’aquests residus a un abocador autoritzat. 
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4. MESURES AMBIENTALS I RECOMANACIONS 
 
Per tal de minimitzar els impactes ambientals que es podrien derivar de l’execució del 
projecte, a continuació s’enumeren un seguit de recomanacions i mesures a tenir en 
compte. 
 
Una de les mesures preventives més fàcilment aplicables i que contribueix a 
minimitzar diversos impactes, és la correcta delimitació dels límits d’ocupació de 
l’obra, per tal de no afectar més àrea de la necessària. Aquesta mesura té especial 
interès en zones properes a espais o hàbitats protegits. 
 
La tala i desbrossada de l’àmbit d’actuació es realitzarà durant l’època de repòs 
vegetatiu, i fora del període de cria de la fauna de la zona, sempre que sigui possible, 
afectant el mínim els hàbitats associats al riu Llobregat. 
 
En el cas que sigui inevitable ocupar espais com a aparcament de maquinària, acopis 
de materials, etc., un cop finalitzades les obres es restauraran les zones nues 
generades, mitjançant hidrosembra i/o plantació d’espècies autòctones de la zona, tot 
recuperant l’estructura prèvia del terreny. 
 
Els préstecs de terres, graves, pedra natural o qualsevol altre material a utilitzar en 
l’obra, han de provenir d’extraccions degudament legalitzades. Les runes i les terres 
procedents de les obres que no es reutilitzin, seran transportades a un abocador de 
runes i altres residus de la construcció autoritzat. Per tal de minimitzar l’afectació 
sobre el medi edàfic i la pèrdua de sòl, s’evitarà l’obertura de rases innecessàries. 
 
El transport de terres i altres materials de construcció es farà amb la càrrega dels 
camions degudament coberta, per tal d’evitar un augment de la pols i les partícules en 
suspensió. Si cal es faran regs periòdics a la zona de les obres per tal d’evitar 
l’aixecament de pols. També caldrà mantenir la maquinària en un bon estat de 
conservació per tal de no generar més emissions de fums de les estrictament 
necessàries. 
 
Per tal d’evitar molèsties als veïns i a la fauna associada als hàbitats propers, les obres 
s’hauran d’executar dins els horaris establerts per la legislació vigent. Pel mateix 
motiu, els generadors i altres instal·lacions que comportin un augment de l’ambient 
fònic hauran d’estar perfectament protegits. 
 
Els residus generats durant les obres hauran d’estar perfectament controlats. Els 
contaminants hauran d’estar identificats i correctament emmagatzemats fins al seu 
transport a un abocador controlat. Els residus d’embalatges es classificaran per la seva 
posterior valorització, i els residus de runes i terres no usades a l’obra es 
transportaran a un abocador de runes i altres residus de la construcció autoritzat. En 
cap cas es realitzaran abocaments a la llera del riu. 
 
Un cop finalitzades les obres, es restauraran les zones nues que s’hagin pogut generar 
de manera que s’integrin amb l’entorn. 
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AFECTACIONS 
 
Els terrenys afectats per l’execució de les obres són de titularitat pública de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. I estan situats dins l’àmbit d’afectació de les aigües de 
l’embassament de la Baells. 
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