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Memòria valorada per a l’execució de treballs de millora ambiental 
i d’ordenació de l’ús públic a la Zona Humida de les Basses del Terrisser 

 
 

1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 
 
El març de 2021 es van realitzar, per encàrrec de l’Ajuntament de Figueres, els Treballs de caracterització topogràfica i 
hidrogeològica de la zona humida de les Basses del Terrisser.  
 
Aquests treballs van permetre obtenir un aixecament topogràfic de detall de l’espai (corbes de nivell equidistants 0,5 
m) i van analitzar la seva dinàmica hidrogeològica a partir d’una caracterització geològica, d’uns sondeigs i d’una anàlisi 
de la làmina d’aigua. D’altra banda, gràcies a la realització d’aquests treballs també es va posar de manifest l’interès 
natural de l’espai, principalment en termes de plantes aquàtiques (hidròfits i helòfits) singulars, el seu interès geològic, 
entre d’altres pels afloraments que s’hi identifiquen, així com el seu interès paisatgístic, històric i d’ús públic, aspectes 
que cal donar a conèixer per a posar en valor la identitat i la fisiognomia de l’espai.  
 
Posteriorment, el mes de setembre de 2021, l’Ajuntament de Figueres va sol·licitar un ajut en el marc de la Convocatòria 
de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies (Resolució ACC/2603/2021) per a realitzar 
Actuacions de millora d’hàbitats per a espècies protegides i d’ordenació dels usos públics a la zona humida de les Basses 
del Terrisser. 
 
Les actuacions per les quals es va sol·licitar l’ajut estan incloses i definides executivament en la present memòria 
valorada i es centren, d’una banda, en incidir positivament en la millora d’hàbitats i d’espècies d’interès, i d’altra banda, 
en solucionar problemes derivats de la falta d’ordenació o en la difusió dels valors naturals de l’espai. 
 
 

2. ÀMBIT DE LES ACTUACIONS 
 
Les actuacions definides en la present memòria valorada es preveuen executar a la Zona Humida de les Basses del 
Terrisser, situades al nord-oest de la ciutat de Figueres. 
 

 

Les basses es localitzen a poc més de 500 metres del Castell de Sant Ferran, però n’estan separades per l’autopista AP-
7, i queden emplaçades just al peu del Centre Penitenciari Puig de les Basses. 
 
No es pot accedir amb vehicle a l’espai; únicament s’hi pot arribar mitjançant itineraris peatonals, ja sigui des de la 
carretera GIP-5106 (carretera de Llers), des de l’aparcament del Centre Penitenciari o des de passos soterrats (tubs de 
drenatge) de l’autopista que comuniquen amb els senders i corriols de l’entorn. 
 
Des de l’any 2008, les Basses del Terrisser estan incloses a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya del Departament 
de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb el codi 02000246. L’espai catalogat té una superfície 
de 1,22 ha i és propietat de l’Ajuntament de Figueres des del desembre de 2018. 
 
 

3. OBJECTIUS I JUSTIFICACIÓ DE LES INTERVENCIONS 
 
Les actuacions previstes es dissenyen per tal d’acomplir un doble objectiu, 

 
 
La zona humida de les Basses del Terrisser i el seu entorn compten amb elements i particularitats que li confereixen un 
indubtable interès natural, geològic, paisatgístic, històric i d’ús públic. Aquesta riquesa ambiental pot potenciar-se 
mitjançant l’execució d’actuacions de restauració i la gestió adequada de l’espai o, per contra, pot degradar-se a causa 
de la vulnerabilitat dels ecosistemes presents i per l’afluència desordenada de visitants. 
 
Entre les causes de degradació en destaquen les causes antròpiques, especialment els reiterats abocaments de 
deixalles, runes i altres residus a l’espai, els quals han estat retirats diverses vegades en actuacions de neteja liderades 
per l’Ajuntament de Figueres. A principis de l’any 2021 l’Ajuntament va instal·lar una tanca a les proximitats de la 
carretera de Llers per impedir l’accés rodat a la zona i evitar la intensitat i la freqüència d’aquests abocaments, així com 
el trepig desordenat de l’espai que condueix a una degradació dels hàbitats i de les espècies. No obstant aquesta 
actuació, i pel que fa a l’ús públic, la zona humida no disposa de cap tipus d’ordenació, de sistema de canalització de 
visitants, d’equipaments per a la regulació de les activitats o per a la difusió i el gaudi dels seus valors. 
 
Tal com s’ha comentat, l’espai compta amb un camí d’accés des de la carretera de LLers (GIP-5106), amb un camí 
perimetral entorn la bassa principal, i també s’hi pot accedir salvant el pas de l’AP-7 a través d’un parell de passos 
soterrats. Tanmateix, el traçat i el ferm d’aquests camins o senders no es troben en bon estat, es presenten cada vegada 
més desfigurats pel creixement de la vegetació adjacent i l’erosió del sòl i no afavoreixen l’observació de les basses ni 
del conjunt de la zona humida. 
 
D’altra banda, no hi ha cap tipus de senyalització dins l’àmbit de la zona humida ni a les proximitat de les basses, ja sigui 
indicativa de les activitats i usos permesos, divulgativa sobre els valors i els aspectes rellevants de l’espai, o de guiatge. 
La manca d’ordenació, d’informació i de difusió dels valors de l’espai impliquen un risc i una oportunitat per l’incivisme. 

 

Contribuir a la millora de la biodiversitat i del patrimoni natural de l’espai mitjançant la restauració 
d’hàbitats d’interès, l’eliminació d’espècies exòtiques i la recuperació d’entorns favorables per a espècies 
singulars. 
 

Ordenar els usos públics mitjançant la canalització de visitants i la difusió dels valors ambientals per 
aconseguir un gaudi social sostenible del conjunt de la zona humida. 

Situació de Les basses del Terrisser sobre ortofotomapa de l’ICGC. 
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Els hàbitats degradats per causes antròpiques són, al seu torn, més fràgils també a la introducció i a l’expansió 
d’espècies exòtiques invasores que poden arribar a causar desequilibris ecològics. A la zona de les Basses del Terrisser 
cal posar de manifest l’amenaça que representa l’atzavara Agave americana (inclosa a l’Annex del Reial Decret 
630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores) que s’està expandint per 
la zona humida i que representa un risc a causa de la competència per l’espai i l’alteració del medi. 
 
 

4. INTERÈS DE LA ZONA HUMIDA I EL SEU ENTORN 
 
4.1 Interès natural 

 
La zona humida està formada per una bassa principal, situada més al nord i on l’aigua és més permanent, i unes basses 
temporànies que contenen una elevada diversitat de plantes aquàtiques. 
 

La bassa principal està dominada per un poblament de Bolboschoenus glaucus i de Typha angustifolia amb 
presència, entre d’altres, de Schoenoplectus lacustris i de Potamogeton natans. 
 

En les basses temporànies destaca la presència d’Alisma lanceolatus, de Ranunculus peltatus, d’Eleocharis palustris 
i de caròfits. 
 

En la transició cap als prats mediterranis hi trobem espècies com Scirpoides holoschoenus o Juncus acutus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La zona humida de les Basses del Terrisser s’inclou dins d’una àrea on s’identifica l’hàbitat d’interès comunitari codi 
6220*. Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). Es tracta d’un hàbitat inclòs a l'Annex I de la 
Directiva 97/62/CE del Consell, de 27 de octubre de 1997, per la que s’adapta la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres. És considerat un hàbitat de conservació prioritària. 
L’extensió d’aquest hàbitat en aquest indret de Figueres i entorns es veu afectada a causa de l’abandó de les pastures 
i de la gestió rural, que afavoreix una ràpida successió de les zones de prat cap a espais amb brolles i, fins i tot, zones 
de màquia amb arbusts alts i densos, entre els quals, a les Basses del Terrisser, destaca la ginesta Spartium junceum.  
 
D’entre les plantes herbàcies perennes que creixen en l’hàbitat de prat mediterrani i entorn les basses, cal fer especial 
esment a les orquídies. Plantes singulars com l’orquídia de botonets de gos Orchis purpurea, citada a la fitxa de 
l’Inventari de Zones Humides de Catalunya, i la flor de l’home penjat Orchis anthropophora o la mosques grosses 
Himantoglossum robertianum, entre d’altres, es distribueixen per l’entorn sud dins l’àmbit de la zona humida. 

D’altra banda, el manteniment de l’hàbitat consistent en una zona de prat mediterrani, també és una mesura favorable 
a l’expansió de l’espècie endèmica de l’Empordà Silene sennenii. Es tracta d’una petita herba perenne, una flor de nit, 
que creix en zones de fenassars i que es troba en greu perill d’extinció (segons el Catàleg Espanyol d’Espècies 
Amenaçades del Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, i segons l’Annex 1 del Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació 
del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya). Aquesta espècie única, localitzada a tan sols alguns indrets de l’Alt 
Empordà, i s’ha identificat en dos entorns de Figueres, un dels quals són les faldes del turó del Castell de Sant Ferran, a 
menys de 400 metres de la zona humida. La zona humida de les Basses del Terrisser està inclosa dins l’àrea territorial 
d’interès per a la Silene sennenii (Joan Font, Universitat de Girona, Àrea de medi natural del Departament d’Agricutura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de Girona segons Estudi detallat del sòl no urbanitzable del terme de 
Figueres). 
 
Pel que fa a la fauna, amb la realització del treball de camp s’ha pogut constatar la presència de ratpenats en una cavitat 
subterrània a la qual s’accedeix des de la zona sud-est de la bassa gran. Es tracta del ratpenat de ferradura 
(Rhinolophus). L’accés a aquesta cavitat queda força amagat gràcies a l’expansió de la vegetació, tanmateix, l’accés hi 
és lliure i, per tant, convindria instal·lar-hi alguna porta a causa d’un potencial risc d’esfondrament, així com per evitar 
molèsties a aquests petits mamífers. 
 
A Catalunya tots els ratpenats estan protegits segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, text refós de la Llei de 
protecció dels animals, i segons la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat amb el 
Catàleg espanyol d’espècies amenaçades. 
 
 

      
 
 
4.2 Interès històric 
 
Tal com indica el seu nom, les Basses del Terrisser (que ja s’intueixen en l’ortofotomapa corresponent a l’any 1945) es 
van originar per a extreure’n argila per a fer ceràmica. L’espai va ser propietat de diverses famílies de terrissaires de 
Figueres i prova d’això presenta una configuració topogràfica i uns elements característics. 
 
D’altra banda, tot i que no se n’ha obtingut informació contrastada de recerca històrica específica, la importància i el 
llegat històric de l’espai segurament es remunta més enllà de l’aparició de les basses, ja que s’hi pot observar el traçat 
d’elements vinculats al Castell de Sant Ferran (mapa topogràfic 1815-1823) i de rutes que discorren per l’àmbit de les 
basses (mapa topogràfic 1936-1939). 
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4.3 Interès geològic 

 
D’acord amb l’Estudi preliminar de caracterització geològica del terreny i funcionament hidrogeològic (Lithos, febrer 
2021), l’àrea del Puig de les Basses on es situen les Basses del Terrisser està constituïda per tres fronts d’encavalcament. 
El que se situa més a l’oest provoca l’encavallada de sediments del juràssic sobre el cretàcic, mentre que els altres dos 
són encavalcaments intrajuràssics del juràssic inferior (Lias) i mitjà (Dogger). 
 
La formació de les basses i el seu funcionament hidrogeològic s’explicaria per la impermeabilitat que confereixen les 
margues del Lias en contacte amb les calcàries del Dogger. L’aigua de pluja s’infiltra fins al nivell de margues i argiles 
impermeables (Lias). L’aigua no pot seguir la infiltració i circula pel contacte de les margues i argiles fins a les calcàries 
amb argiles (Dogger), les calcàries es fracturen i es van dissolent, fet que comporta la formació de cubetes on l’aigua hi 
aflora i s’hi manté per la impermeabilitat que li confereixen les argiles. L’antiga extracció d’argiles del Dogger per a la 
producció de ceràmica va acabar de configurar la morfologia de la cubeta actual. 
Als marges del camí que voreja la bassa gran s’hi poden observar diversos afloraments de fòssils, crinoïdeus enmig de 
calcarenites ocre i braquiòpodes als nivells de calcàries, margues i argiles de colors gris-verdós-negrós. 
 
4.3 Interès paisatgístic 

 
Gràcies a la cota relativament elevada de la zona de les Basses del Terrisser, la conca visual des de determinats punts 
de les Basses del Terrisser compta amb un atractiu paisatgístic important ja que permet observar una àmplia 
panoràmica de la conca de la Muga fins a la costa i ofereix unes boniques vistes del Castell de Sant Ferran. 
 

 
Fotografia amb dron des de la zona de les Basses del Terrisser (novembre 2021). 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
5.1 Actuacions de consolidació del medi aquàtic 
 

5.1.1 Ampliació de la làmina d’aigua a la bassa principal 
 
Es portarà a terme un rebaix suavitzat a l’extrem sud-oest de la bassa principal per a connectar la làmina d'aigua amb 
unes depressions del relleu existents, actualment amagades per la vegetació, on també s’acumula l’aigua. 
 
 

   
Vistes des del nord del Model Digital del Terreny en 3D prèviament al rebaix (esquerre) i amb el rebaix executat (dreta). 

 
 

   
Vistes des del sud del Model Digital del Terreny en 3D prèviament al rebaix (esquerre) i amb el rebaix executat (dreta). 

 
Criteris a tenir en compte al portar a terme el rebaix: 
 

• En els plànols s’indiquen els perfils d’acabat orientatius per obtenir un rebaix suavitzat. En cas d’interceptar blocs 
de pedra calcària, es valorarà preservar-los per tal que la configuració morfològica d’acabat sigui similar a la de 
les cubetes de les basses existents. 

• No es preveu recreixement del terreny. 
• Es portarà a terme un anivellament del perfil d’acabat, però sense compactació del terreny per tal d’afavorir la 

colonització de l’espai per les plantes aquàtiques que actualment ocupen la bassa d’aigua principal. 
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Es contempla en el conjunt d’actuacions de millora d’hàbitats i de cobertes vegetals la integració i adequació de la 
zona d'ampliació de la bassa principal, mitjançant la creació de refugis, transplantament de plantes o propàguls de 
la mateixa bassa i/o acabat superficial que permeti una integració efectiva a curt-mig termini. 

 
CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ D’AMPLIACIÓ DE LA LÀMINA D’AIGUA DE LA BASSA PRINCIPAL 
  

Volum del rebaix  325 m3 No es preveu recreixement del terreny 
Superfície d'ampliació de la làmina d’aigua 225 m2 Ampliació del 15% de la làmina d’aigua mitjana actual (1.580 m2) 
Alçada mitjana del rebaix  0,90 m Alçada màxima de rebaix 3,00 m 

 

5.1.2 Retirada d’elements vegetals entorn les basses temporànies 
 
Al sud de la làmina d’aigua principal, a la zona de les basses temporànies, es preveu una actuació de desbrossada 
selectiva d'arbusts i d'enfiladisses amb tala puntual de peus arboris per tal d’eliminar vegetació que envaeix les cubetes, 
alliberar la làmina d’aigua i disminuir les pèrdues per evapotranspiració. 
 

   
Zona de basses temporànies, amb la làmina d’aigua molt baixa i envaïdes de vegetació (novembre 2021). 

 
Les restes vegetals obtingudes es trituraran i s’estendran com a mulch. Com a criteris per a l’eliminació de les restes, es 
seguiran les recomanacions següents: 
 

• Les restes vegetals s’hauran d’eliminar amb trituració directa in situ. 
• El triturat haurà de garantir la ràpida descomposició del material vegetal per a la seva incorporació al sòl. 
• L’eliminació de restes haurà de ser simultània a les feines de desbrossada i de tala, de manera que no es produeixin 

acumulacions de restes vegetals sense triturar.  
• En cas d’obtenir troncs difícils de triturar, la llenya s’extraurà a zones fora dels espais més accessibles, es trossejarà 

en parts de 1-1,5 m de longitud i es deixarà apilada. 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ DE RETIRADA DE VEGETACIÓ A LES BASSES TEMPORÀNIES 
  

Desbrossada selectiva d’arbusts i d’enfiladisses 243 m2  
Tala puntual de peus arboris 7 peus  

 
 
 
 

5.2 Actuacions de millora d’hàbitats i de cobertes vegetals 
 

5.2.1 Aclarida de vegetació 
 
Aclarida d’agrupacions de ginesta 
Es realitzarà una aclarida per a disminuir la densitat actual de ginesta (Spartium junceum) en els indrets on s’ha expandit 
formant agrupacions quasi monoespecífiques amb elevada quantitat de peus. L’objectiu és afavorir l’expansió d’altres 
espècies autòctones, augmentar la biodiversitat i disminuir la densitat d’aquestes zones de màquia. 
 
Estassada de rebrots d’ullastre, om i desbrossada d’esbarzer 
La zona est de la bassa principal, espai inclòs dins la depressió del relleu que conté el camí perimetral i on s’inclou la 
zona d’entrada a la cavitat subterrània, es presenta colmatada per esbarzer (Rubus ulmifolius), arbusts i arbres de port 
arbustiu entre els quals destaquen l’ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i l’om (Ulmus minor).  
 
En aquesta zona es preveu una estassada selectiva millorant les condicions de desenvolupament dels peus arboris 
principals i una desbrossada dels esbarzers. Aquesta actuació també té per objectiu la millora paisatgística per a afavorir 
l’observació de la làmina d’aigua de la cubeta principal des del camí perimetral. 
 
Aclarida de rebrots de freixe 
Es preveu una aclarida de rebrots de freixe a la zona de les basses temporànies per a disminuir la densitat de peus i 
millorar les condicions de desenvolupament i maduració d’aquesta zona de freixeneda potencial. 
 
Com a criteris generals per a l’aclarida de rebrots de freixe es seguiran les recomanacions següents: 
 

• Es farà la selecció de tanys deixant els millors peus.  
• Es prioritzarà tallar els peus deformats, torts o inclinats i, en igualtat de condicions, es seleccionaran els tanys més 

rectes, de major diàmetre i més vigorosos. 
• La tala es farà arran de soca. 
• Es farà una estassada al voltant dels peus seleccionats. 
• S’eliminaran les restes originades. 

 
Desbrossada selectiva per a la recuperació de prat obert 
Es preveu una estassada d’arbusts i de matolls a la zona topogràficament més planera, espai adjacent al camí d’entrada, 
per a la recuperació i manteniment de l’estrat herbaci. 
 
Com a criteris generals per a la gestió de les restes vegetals de les aclarides, de l’estassada selectiva i de la desbrossada 
es seguiran les recomanacions següents: 
 

• Les restes vegetals obtingudes s’hauran d’eliminar amb trituració directa in situ. 
• El triturat haurà de garantir la ràpida descomposició del material vegetal per a la seva incorporació al sòl. 
• L’eliminació de restes haurà de ser simultània a les feines d’estassada, de manera que no es produeixin 

acumulacions de restes vegetals sense triturar. 
• En cas d’obtenir troncs de dimensions considerables, la llenya s’extraurà a zones fora dels espais més accessibles, 

es trossejarà en parts de 1-1,5 m de longitud i es deixarà apilada per a ser reutilitzada pels mateixos treballs (veure 
actuació punt 5.3.2 Mesures per afavorir la població d’amfibis i rèptils). 

• Si es disposa d’excedència de troncs grans, no reutilitzables, les restes vegetals obtingudes s’apilaran i es 
trossejaran. El triturat haurà de tenir unes dimensions màximes de 20-30 cm de llargada per 5 cm d’amplada i es 
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distribuirà homogèniament per la mateixa zona de manera que no es produeixin acumulacions de més de 5 cm 
d’espessor. 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LES ACTUACIONS D’ACLARIDA DE VEGETACIÓ 
  

Aclarida d’agrupacions de ginesta 1.275 m2 
Estassada de rebrots d’ullastre, om i desbrossada d’esbarzer 1.515 m2 
Aclarida de rebrots de freixe 215 m2 
Desbrossada selectiva per a la recuperació de prat obert 1.964 m2 

 
L’aclarida d’agrupacions de ginesta, l’estassada i la desbrossada de peus arbustius més llenyosos es realitzarà 
mecànicament amb motoserra i desbrossadora de martells. La desbrossada en els indrets de més difícil accés i de 
vegetació menys llenyosa s’efectuarà de forma manual. 
 
De la superfície total d’aclarida (4.969 m2), s’actuarà efectivament sobre 3.520 m2, 1.420 m2 amb mitjans mecànics i 
2.100 m2 amb mitjans manuals, tenint en compte que es preveu actuar talant i desbrossant a raó del 60-70% dels peus. 
 

5.2.2 Eliminació d’espècies exòtiques 
 
L’atzavara (Agave americana), que s’expandeix per l’entorn de la zona humida, especialment en talussos i marges de 
camí, és considerada una espècie exòtica invasora segons el Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el 
Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores i és també considerada una espècie amb caràcter invasor a la Base de 
dades Exocat (Sistema d’informació de les espècies exòtiques de Catalunya). 
 
Tenint en compte la dimensió dels peus identificats i les experiències en l’eliminació d’aquesta espècies exòtica, es 
preveu l’eliminació dels peus existents mitjançant un protocol de tractament químic, combinat amb l’extracció 
mecànica en els indrets on no impliqui una desestabilització dels talussos. S’adopta la metodologia del Protocol de 
gestió de flora exòtica invasora 4. Control químic de l’atzavara de la Diputació de Girona. 
 

Protocol d’eliminació de l’atzavara 
 

• Retirar les fulles més superficials (especialment en els exemplars més grans) mitjançant eines de poda per poder accedir 
a l’ull i a la base de la planta. 

• Realitzar perforacions obliqües (45o) a la base de l’ull central i a la base de les fulles adjacents a l’ull de. Els orificis han de 
ser de 8/10 mm de diàmetre i 4 cm de profunditat. Als peus de grans dimensions els corresponen aproximadament 8 
perforacions per individu, el nombre de perforacions serà directament proporcional a les dimensions de la planta. 

• Aplicar a cada orifici 2 mm de solució de glifosat diluït amb aigua al 9% amb xeringa autodosificadora. 
• Per a eliminar les rosetes més petites pot practicar-se una aplicació pulveritzada amb motxilla de solució de glifosat al 

4,5% tenint molta cura amb la vegetació circumdant. 
• Sis mesos després de l’aplicació de l’herbicida es revisaran les zones tractades per detectar possibles peus de rebrot o 

llavor. (Tres mesos després de l’aplicació, la planta ha de presentar un to grogós progressiu, necrosis i dessecació des de 
la base de les fulles i que s’ha d’estendre des dels marges cap a l’interior. A partir del quart mes, la planta s’ha d’assecar 
i perdre el seu volum.) 

   
El tractament es portarà a terme a finals d’estiu-tardor, evitant els mesos de més fred. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ D’ELIMINACIÓ D’ESPÈCIES EXÒTIQUES 
  

Control de l’atzavara (Agave americana) 17 unitats (inclou el tractament de rosetes perimetrals) 

   
Peus d’atzavara identificats a la zona humida i proximitats (novembre 2021). 

 

5.2.3 Integració i adequació de la zona d’ampliació de la bassa principal 
 
Es preveu la integració i adequació de la zona d'ampliació de la bassa principal, mitjançant la creació de refugis a partir 
de la selecció de materials locals (pedra i troncs), el transplantament de plantes o propàguls de la mateixa bassa per 
accelerar la colonització natural de les àrees intervingudes i/o l’acabat superficial que permeti una integració efectiva 
a curt-mig termini. 
 

5.2.4 Cicatritzat de camí o corriol existent 
 
Es preveu cicatritzar uns trams de camins o corriols de la zona humida que actualment són zones de pas alternatives, 
es considera necessari canalitzar i agrupar el pas de visitants pels indrets habilitats a tals efectes i evitar el deteriorament 
d’espais addicionals a causa del trepig continuat. 
 
Per tal d’evitar el pas per aquests camins o corriols alternatius es preveu accelerar el seu cicatritzat mitjançant 
l’esponjament del sòl en els trams on es presenta més compactat i així facilitar la colonització per la vegetació adjacent. 
També es contempla col·locar blocs de pedra, obtinguts del mateix indret, als extrems dels trams indicats amb la finalitat 
d’impedir el pas a bicicletes i dissuadir del trepig de persones. 
 

   
Trams de corriol a cicatritzar (novembre 2021). 
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CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ DE CICATRITZAT DE CAMÍ O CORRIOL 
  

Superfície a cicatritzar 91 m2 
 
 
5.3 Instal·lació d’elements de suport per a la fauna autòctona 
 

5.3.1 Mesures per afavorir la població de quiròpters i d’ocells 
 
Es preveu instal·lar dos pals de fusta de diàmetre 16 cm entorn la zona humida (en dos indrets més aviat planers i lliures 
d’obstacles) i en cada un d’ells col·locar dues caixes-refugi per a ratpenats entre 4 i 5 m d’alçada i orientades cap al sud-
est o sud-oest, de manera que tinguin una insolació d’entre 5h i 7h al dia. 
 
D’altra banda, tenint en compte que s’ha constatat la presència de ratpenats a la cavitat subterrània localitzada a les 
proximitats de la bassa principal, es preveu instal·lar una porta reixada que impedeixi el lliure accés de visitants a la 
cavitat però hi permeti l’entrada i sortida de ratpenats. La porta serà de reixa, construïda a mida, amb barres d’acer de 
diàmetre 20 mm, espaiades 15 cm entre elles (d’acord amb les directrius EUROBATS Publications Series No. 2). 
 

   
Zona de landa-matollar on es preveu instal·lar un pal de fusta 

amb caixes niu per a ratpenats (novembre 2021). 
Accés a la cavitat subterrània (novembre 2021). 

 

 
Es preveu instal·lar també caixes-niu per afavorir la població d’ocells insectívors i rapinyaires, en peus arboris existents 
i en el mateix pal de fusta pel suport de les caixes-refugi per a ratpenats, que ajudaran a consolidar la colonització de 
les espai i supliran la manca d’arbres vells amb cavitats naturals. S’instal·laran quatre tipus de caixes niu amb orificis de 
diferents diàmetres per afavorir diferents espècies d’ocells (diàmetre del forat 26 mm, 32 mm, 60 mm i obertura 
rectangular). 
 

DIÀMETRE DEL FORAT D’ENTRADA ESPÈCIES D’OCELLS AFAVORIDES 
  

Ø 26 mm 
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) 
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)  
Cargolet (Troglodytes troglodytes) 

Ø 32 mm 

Mallerenga carbonera (Parus major) 
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) 
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus) 
Colltort (Jynx torquilla) 

 

DIÀMETRE DEL FORAT D’ENTRADA ESPÈCIES D’OCELLS AFAVORIDES 
  

Ø 60 mm Xot (Otus scops) 
Puput (Upupa epops) 

Obertura rectangular Xoriguer (Falco tinnunculus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les caixes-niu es col·locaran mitjançant l’ajuda d’una perxa, en alguna branca lateral del peu de l’arbre (penjada) i 
preferiblement a més de 3 m d’alçada del terreny, excepte la caixa-niu d’obertura rectangular per a xoriguer que es 
clavarà en un pal de fusta.  
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ D’INSTAL·LACIÓ DE CAIXES-REFUGI I DE CAIXES-NIU 
  

Instal·lació de caixes-refugi per a ratpenats en pal de fusta 2 pals de fusta  4 caixes-refugi (2 caixes/pal) 
   
Instal·lació de caixes-niu per a ocells en peu arbori existent   

Caixa-niu de Ø 26 mm 4 caixes  
8 caixes-niu (1 caixa/arbre) 

 
Caixa-niu de Ø 32 mm 3 caixes 
Caixa-niu de Ø 60 mm 1 caixa 

   
Instal·lació de caixa-niu per a ocells en pal de fusta   

Caixa-niu d’obertura rectangular 1 caixa 1 caixa-niu (1 caixa/pal) 
 

5.3.2 Mesures per afavorir la població d’amfibis i rèptils 
 
Es preveu col·locar dues plataformes d’assolellament a la bassa principal, utilitzant materials naturals del mateix espai 
tals com troncs (obtinguts amb l’execució del mateix projecte), per tal de millorar l’hàbitat per a tortugues autòctones 
i per a amfibis, així com facilitar-ne l’observació. 
 
També es condicionarà una zona favorable a la posta de les tortugues mitjançant la creació d’una zona de nidificació a 
les proximitats de la làmina d’aigua de la bassa principal en forma de petit monticle de terra no argilosa (de textura 
sorrenca-arenosa).  
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ PER A AFAVORIR LA POBLACIÓ D’AMFIBIS I RÈPTILS 
  

Col·locació de plataformes d’assolellament (troncs) 2 plataformes consistents en la col·locació de troncs 
Creació de zones de posta (petits monticles arenosos) 1 petit monticle de material arenós 
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5.4 Actuacions d’ordenació de l’ús públic 

 

5.4.1 Canalització de visitants i ordenació de l’ús públic 
 
Millora de traçat del camí perimetral 
Es preveu la recuperació i l’anivellament del ferm del camí de circumval·lació de les basses per a eliminar xaragalls i 
soscavaments i el seu marcatge fins a 1,50 m d'amplada en aquells trams en els quals es presenti desdibuixat. 
L’anivellament de la base del camí es complementarà amb l’estesa i compactació de grava.  
 

   
Camí perimetral a recuperar (novembre 2021). 

 
De la longitud total del camí perimetral, 428 m (642 m2), els trams en els quals el camí es presenta més malmès i, per 
tant, cal prioritzar la seva recuperació, inclouen un total de 80 m2.  
 
Instal·lació de passera de fusta tractada 
Per tal d’aconseguir una aproximació a la làmina d’aigua, s’instal·larà una passera de fusta d’1,50 m d'amplada en 
continuïtat amb el camí perimetral que salvi el desnivell creat a la zona de rebaix per a l’augment de la làmina d’aigua 
de la bassa principal. La passera canalitzarà l’accés a la bassa i facilitarà la descoberta de les comunitats vegetals 
aquàtiques. 
 
La passera tindrà una llargada aproximada de 25 m, estarà construïda amb fusta de pi tractada a l’autoclau amb grau 
de protecció IV (adequat per contacte amb el sòl o amb aigua dolça), acabada amb rodapeus (amplada útil de la passera 
de 1,30 m) i amb doble suport d'ancoratge al sòl, amb pilons estructurals de 14x14 cm. 
 
En relació al sistema estructural de la passera, corresponen a pesos propis tots aquells elements que composen la 
passera de fusta, amb una densitat de 5,60 kN/m3, i s’ha considerat una sobrecàrrega d’ús superficial uniformement 
repartida de 2,00 kN/m2 (assimilable a les subcategories d’ús A1 i B) i una càrrega puntual concentrada independent, 
que no actuï simultàniament, de 1,00 kN situada en el punt mes desfavorable de l’estructura i assimilable a la categoria 
d’ús G1. 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ DE CANALITZACIÓ DE VISITANTS I ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC 
  

Millora del traçat del camí perimetral 80 m2 (de 428 m de recorregut total) 
Instal·lació de passera de fusta tractada 1 passera (1,5 m d’amplada i 25 m de llarg) 

 

5.4.2 Senyalització i difusió de valors 
 
Es preveu la instal·lació de senyalització informativa, de guiatge, per a facilitar i afavorir la descoberta de la biodiversitat 
i racionalitzar-hi els usos públics. Tota la senyalització que s’instal·li haurà de tenir un disseny, una imatge general i un 
format uniformes, haurà de ser homogènia i identificativa de l’espai. 
 
Plafó general informatiu 
Instal·lació de suport de fusta de pi tractada amb teulada i amb plafó informatiu 1300x1000mm. El suport permet 
instal·lar doble plafó, un a cada cara de l’estructura. La placa serà tipus Dibond (Alucobond) de 3 mm de gruix amb vinil 
imprès i laminat. 
 
Es preveu col·locar en una zona central entre la bassa principal i les basses temporànies, punt des del qual es pot gaudir 
del conjunt de l’espai. El contingut d’aquest rètol ha de ser sobre la zona humida en general, els seus valors i la seva 
història. També es recomana incloure recomanacions d’ús pel gaudi i la descoberta respectuosa.  
 
Rètol temàtic informatiu 
Instal·lació de suports de fusta de pi tractada amb rètols temàtics indicatius 450x 450mm. Es preveu instal·lar cinc rètols 
temàtics amb contingut explicatiu sobre característiques ambientals rellevants de l’espai: les basses temporals, les 
zones de prat obert, les plantes aquàtiques i la geologia i el registre fòssil. 
 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ DE SENYALITZACIÓ I DIFUSIÓ DE VALORS 
  

Plafó general informatiu 2 unitats (1 suport) 
Rètol temàtic informatiu 5 unitats 

 
 
5.5 Treballs complementaris 

 
Com a treballs complementaris a les actuacions previstes de millora ambiental i d’ordenació de l’ús públic, es 
contempla, si s’escau, la retirada de residus, de brossa i de runa que es pugui trobar en l’àmbit durant el transcurs de 
l’execució de les actuacions. 
 
Els residus obtinguts s’hauran d’apilar fora de l’àmbit de la zona humida, retirar i transportar fins a un gestor de residus 
autoritzat. 
 
 
5.6 Manteniment de les actuacions 

 
Tenint en compte la tipologia de les actuacions que es portaran a terme, caldria preveure unes tasques de manteniment 
per a garantir l’èxit a llarg termini de l’execució: 
 
• Manteniment de la zona de prat 

Es recomana que les actuacions de desbrossada selectiva per a la recuperació de prat obert no siguin puntuals; 
sinó que es vagin executant periòdicament pel manteniment de l’hàbitat de prat mediterrani. 
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• Control sobre l’eradicació de l’atzavara 
Per tal d’evitar la nova expansió de l’atzavara, seria convenient realitzar inspeccions visuals, especialment als 
indrets tractats, per a identificar la possible aparició de nous peus i tractar-los adientment seguint el protocol 
indicat. 
 

• Manteniment de les zones de posta de tortugues 
Caldria eliminar la vegetació que pugui créixer a les zones de posta de tortugues, almenys una vegada a l’any. 
 

• Manteniment del ferm i dels laterals del camí 
Serà necessari estassar els laterals del camí perimetral (1 m a banda i banda) i, en cas de pluges fortes, repassar el 
ferm. 
 

• Manteniment de la senyalització 
Seria convenient preveure desbrossades entorn el plafó i els rètols per tal de garantir-ne la visibilitat, així com 
preveure el manteniment de la fusta en cas de deteriorament (llarg termini). 
 

• Retirada de runes i deixalles 
Caldria preveure la retirada periòdica de runes i deixalles que puguin aparèixer al llarg de la zona humida, 
especialment els primers anys tenint en compte els antecedents succeïts. 

 

6. CRITERIS TÈCNICS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
• Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades amb rètols mòbils de treballs i/o cintes de prohibició 

de pas que adverteixin de les tasques que s'estan fent. 
 
• Els treballs es realitzaran durant l'època en què no es pertorbin els períodes de reproducció de les espècies d’aus 

d’interès, en concret, caldrà acotar les actuacions fora del període comprès entre l’1 de març i l’1 d'agost en 
aquelles zones favorables a la cria. 

 

En cas de dur a terme les actuacions dins aquest període de nidificació caldrà garantir la no afectació de les 
espècies d’interès fent una inspecció prèvia per un tècnic especialista per verificar la compatibilitat de l'actuació 
dins el citat període. 

 
• En cas de portar a terme actuacions durant el període d'alt risc d'incendi, del 15 de juny al 15 de setembre, el 

tècnic de l’empresa demanarà, si s’escau, l'autorització excepcional per desenvolupar feines al departament 
competent en la matèria. En cas de treballar durant aquest període, s’adoptaran les mesures necessàries per tal 
de minimitzar el risc d’incendi.  
 

• Els treballs s'efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les corresponents als dies festius i a 
les condicions meteorològiques adverses.  
 

• La troballa d’algun indici de jaciment, resta històrica o similar, que es pugui identificar sobre el terreny durant el 
transcurs de les actuacions haurà de ser especialment respectat. En cas de trobar-ne, s’avisarà immediatament a 
l’encarregat del seguiment i de la direcció dels treballs i es desbrossarà el seu voltant per fer-ho ben visible als 
treballadors.  

 
• Els residus verds generats hauran de tractar-se atenent a les següents opcions: 

 

o Transport de les restes a una planta de trituració de residus vegetals, central d’aprofitament de la biomassa 
o similar, plantes de compostatge, cremadors controlats, o aplicació d’un tractament alternatiu adequat. 

o Trituració de les restes in situ fins a obtenir fragments menors a 20 cm (restes forestals) o 5 cm (restes 
vegetals de petit diàmetre i/o fullaraca) i aplicació d’aquestes restes sobre el terreny formant una estesa 
uniforme en les terrasses al·luvials, per tal que s’integri en el cicle de descomposició de la matèria orgànica. 
En cap cas es podran acumular els residus vegetals directament sobre la vegetació de la zona. 

o A més, serà convenient la retirada ràpida de la fusta tallada per a evitar les plagues d’insectes perforadors, 
així com la presència de combustible pesat en la forest. 

 
• En realitzar les actuacions també es portarà a terme la retirada i eliminació de les deixalles d’origen antròpic que 

puguin localitzar-se en l’àmbit. La gestió dels residus obtinguts es farà a través d’un gestor autoritzat. 
 

• Sempre que sigui possible, s’utilitzarà maquinària poc o gens agressiva, utilitzant els accessos més propers als 
camins existents o a les zones concretes d’actuació per a minimitzar l’afectació secundària derivada de les obres. 
Els treballs no contemplen l'obertura de pistes, havent de realitzar-se l'accés a la zona de treball per camins 
existents. 
 

• En cas d’utilitzar material vegetal per a la restauració, aquest haurà de ser de la mateixa regió de procedència o 
regió d’identificació i, haurà de complir els requisits legals i sanitaris escaients per tal de prevenir patologies 
forestals, incloent l’establert als Reials Decrets 289/2003 1220/2011, sobre la comercialització dels materials 
forestals de reproducció. 
 

• Es realitzaran les tasques de manteniment escaients per assegurar la viabilitat de la restauració realitzada en 
l’àmbit de l’actuació. 
 

• S’adoptaran les mesures adients en matèria de seguretat i salut per evitar impactes derivats de l’execució dels 
treballs: 
 

o No es permetrà realitzar cap tipus de manteniment, abastament de combustible, neteja de maquinària o cap 
altre procés que pugui produir la pèrdua de qualitat de les aigües fora de les zones expressament habilitades 
a aquest fi. 

o Caldrà adoptar les mesures oportunes per tal d’evitar possibles pèrdues i fugues.  
o Caldrà habilitar una zona d’estacionament de la maquinària allunyada de les basses. 

 
• Es tindran en compte els protocols de gestió d’espècies exòtiques redactats per la Diputació de Girona, en concret, 

el Protocol 4. Control químic de l’atzavara (Agave americana). 

 

7. TITULARITAT DELS TERRENYS 
 
L’Ajuntament de Figueres va adquirir les Basses del Terrisser i uns terrenys adjacents a finals de l’any 2018 per tal de 
protegir la zona humida i posar-la en valor. 
 
Les actuacions previstes en la present memòria valorada s’executaran en els terrenys propietat de l’Ajuntament de 
Figueres.  
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8. SERVEIS I SERVITUDS 
 
Prèviament a l’execució de les actuacions caldrà verificar la no interferència de les obres amb el traçat de serveis de 
cap companyia. 
 
En fase de redacció de la present memòria valorada no s’ha detectat l’existència de cap xarxa de serveis i no es preveu 
l’afectació de cap servitud.  

 

9. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ 
 
9.1 Termini d’execució 

 
Per a la realització de la totalitat dels treballs descrits es preveu un termini d’execució de tres (3) mesos. 
 

Data de replanteig dels treballs Quan els treballs estiguin en disposició d’iniciar-se 

Data prevista de finalització dels treballs 3 mesos des del replanteig dels treballs 

 
No s’inclouen en el termini les actuacions de manteniment. 
 
9.2 Control de la qualitat dels treballs 
 
El seguiment de les actuacions recaurà en un tècnic nomenat a tal fi amb personal propi de l’ajuntament, o bé designat 
per aquest, i serà el responsable de validar: 
 
• el replantejament dels treballs, 
• l’evolució dels treballs, 
• l’assoliment dels objectius plantejats amb la Memòria valorada 
• i el control de qualitat d’execució de les actuacions mentre durin els treballs. 

 
El replanteig dels treballs es farà conjuntament entre el tècnic encarregat de l’execució dels treballs i el responsable de 
l’execució.  
 
En funció de l’evolució dels treballs, les actuacions podran replantejar-se o repassar-se si tècnicament es considera 
necessari.  
 
 

10. PRESSUPOST 
 
El Pressupost d’Execució Material de la Memòria valorada per a l’execució de treballs de millora ambiental i d’ordenació 
de l’ús públic a la Zona Humida de les Basses del Terrisser puja la quantitat de trenta-dos mil tres-cents vint euros amb 
noranta-nou cèntims (32.320,99 €). 
 

El Pressupost d’Execució per Contracte, tenint en compte el 13% de Despeses Generals, el 6% de Benefici Industrial i 
l’import de Seguretat i Salut puja la quantitat de trenta-vuit mil vuit-cents seixanta-un euros amb noranta-vuit cèntims 
(38.861,98 €). 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte IVA inclòs és de quaranta-set mil vint-i-tres euros (47.023,00 €). 
 
 
 
Figueres, maig de 2022. 
 
 
Autors de la Memòria valorada 

 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Illa i Antich 
Biòleg col. núm. 11883-C 
josep@phragmites.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mireia Fargas i Carbonés 
Ambientòloga col. núm. 752 
mireia@phragmites.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Luján i Puigdellívol 
Eng. agrònoma col. núm. 4570 
info@phragmites.com 
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I. MEMÒRIA 

ANNEX I 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 

1. Memòria 

2. Identificació, avaluació i mesures preventives de riscos 

3. Plec de condicions 

4. Normativa aplicable 
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Projecte executiu de recuperació ambiental, paisatgística 
i d’ordenació sostenible de l’ús públic de les Basses del Terrisser 

1. MEMÒRIA 
 
1.1. Objecte de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està redactat en compliment del Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel 
que s’estableixen  les disposicions mínimes de seguretat  i salut, en el marc de  la  llei 31/1995 de 8 de novembre de 
Prevenció de Riscos laborals. 
 
Els objectius que preveu tenir en compte l’estudi són: 
 
 L’organització del treball per tal que el risc sigui mínim. 
 Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 
 Determinar les instal∙lacions per a la higiene i salut dels treballadors. 
 Establir les normes d’ús dels elements de seguretat. 
 Transmetre  als  treballadors  els  coneixements  necessaris  per  l’ús  correcte  i  segur  de  la  maquinària  que  han 

d’utilitzar. 
 
D’acord amb l’article 7 del RD 1627/1997, l’objectiu de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és servir de base perquè el 
contractista  redacti  el  corresponent  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball,  en  el  que  s’analitzaran,  estudiaran, 
desenvoluparan  i complementaran  les previsions contingudes en aquest document en  funció del seu propi sistema 
d’execució dels treballs. 
 
En el Pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica. 
 
 
1.2. Dades dels treballs 

 

1.2.1. Promotor 
 
Ajuntament de Figueres. 
 

1.2.2. Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
 
Laura Luján i Puigdellívol, enginyera agrònoma (col∙legiada número 4570). 
 

1.2.3. Tipus de treball 
 
Restauració de zona humida i millora dels hàbitats associats, instal∙lació d’elements de suport per a la fauna autòctona 
i actuacions per a l’ordenació de l’ús públic. 
 

1.2.4. Localització dels treballs 
 
Municipi de Figueres, comarca de l’Alt Empordà. 

1.2.5. Característiques dels treballs 
 
Durada dels treballs: 
Més de 30 dies laborables. 
 
Nombre màxim de treballadors/ores simultàniament: 
Menys de 20 treballadors/ores. 
 
Nombre de jornals acumulats: 
Menys de 500 jornals. 
 
Pressupost d’execució per contracta: 
QUARANTA‐SET MIL VINT‐I‐TRES EUROS (47.023,00 €). 
 
Els processos, personal que els realitzarà i maquinària a utilitzar per a l’execució dels treballs esmentats en el present 
plec són els següents: 
 
 Tallada de vegetació amb motoserra 
 Processat de vegetació amb motoserra 
 Poda amb motoserra 
 Estassada de vegetació amb desbrossadora portàtil i biotrituradora 
 Estassada de la vegetació amb maquinària i trituració mecànica 
 Apilonat de fusta o residus 
 Aplicació de productes herbicides 
 Moviments de terres amb maquinària 
 Petites obres (feina manual) 
 Instal∙lació d’equipaments i d’elements de fusta tractada 
 
Aquesta maquinària, a més de complir la reglamentació específica, haurà d’estar conforme amb els requeriments bàsics 
de seguretat i salut establerts per la normativa vigent. Hauran de portar la marca “CE” seguida de les dues últimes xifres 
de l’any en que s’hagi posat la marca. 
 
 
1.3. Primers auxilis i assistència sanitària 

 
Existirà pels primers auxilis una farmaciola amb el material especificat a  l’Annex VI del RD 486/1997 de disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
 
El Pla Bàsic de Seguretat i Salut redactat per l’empresa adjudicatària haurà de detallar els centres d’assistència primària 
(urgències) i d’assistència especialitzada més propers.
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TALLADA DE VEGETACIÓ AMB MOTOSERRA 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Trepitjar objectes irregulars 
 Projecció de fragments o partícules 
 Cops per objectes o eines 
 Talls 
 Caigudes d'objectes per manipulació 
 Quedar atrapat per o entre objectes 
 Exposició a temperatures extremes 
 Sobreesforços 
 Contactes tèrmics 
 Incendis 
 Exposició al soroll 
 Exposició a vibracions 
 Caiguda d'objectes despresos 

 Botes de seguretat antilliscants 
 Guants 
 Casc de seguretat 
 Pantalla de protecció 
 Protectors auditius 
 Uniforme de treball amb proteccions 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de 

protecció diferents  als  anteriorment  descrits,  es dotarà  als 
treballadors dels mateixos. 

 Seguir escrupolosament les normes de seguretat del maneig de la  motoserra. 
 S'examinarà l'equip de tall, assegurant‐se el seu bon estat abans de procedir a utilitzar‐lo. 
 Les operacions de tall seran dirigides i realitzades per personal qualificat. 
 Cap persona aliena als treballs de tall haurà de trobar‐se en la zona d'operacions. 
 Proper a la zona de tall existirà un vehicle per afrontar possibles  contratemps. 
 Operar sempre des del sòl. 
 Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix arbre, tret que ho exigeixi el seu moviment. 
 Advertir amb un crit de prevenció l'execució d'aquesta maniobra. 
 Assegurar‐se que els espectadors o altres operadors estan a cobert   d'un possible lliscament o descontrol de l’arbre. 
 Estudiar l'aclarida de la zona abans de tallar. 
 Al tallar branques sobre les quals descansi el tronc, estudiar bé la  seva possible caiguda i situar‐se al costat segur. 
 No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar amb això una perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari a  

deixar‐la anar, ferint‐se en la seva extremitat esquerra. 
 En aquelles branques que tinguin una posició forçada, ha de tenir present que al ser tallades poden produir un desplaçament brusc de 

la seva base. 
 Per a qualsevol moviment que exigeixi l'ocupació d'una de les mans  de l'operari, ha de parar‐se el moviment de la cadena abans que 

l'esmentada mà abandoni la subjecció de la motoserra. 
 
   

2. IDENTIFICACIÓ, AVALUACIÓ I MESURES PREVENTIVES DE RISCOS 
 
Pels diferents processos durant l’execució dels treballs objecte d'aquest estudi, així com de la maquinària i dels mitjans 
auxiliars que s'utilitzessin, s'identifiquen i avaluen els diferents riscos amb les seves mesures de prevenció i els equips 
de protecció individual (EPI) en forma de fitxa. 
 
Per a cada procés dels treballs s'identifiquen, mitjançant una fitxa, els riscos laborals als quals caldrà aplicar les mesures 
preventives i proteccions tècniques pensades per controlar i reduir aquests riscos. Això no implica que en cada procés 
només existeixin aquests riscos, o exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures preventives o equips de protecció 
individual, perquè en funció de  la concurrència de riscos o per raó de  les característiques d'una feina concreta, se’n 
poden emprar altres. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals, com ara caigudes, talls, cremades, erosions i cops, adoptant‐se 
en cada moment  la postura més adient pel  treball que es realitzi. S’haurà de  tenir cura en  tot moment, també, en 
minimitzar el risc d’incendi. 



 
 
 

 
 

 
3 

Projecte executiu de recuperació ambiental, paisatgística 
i d’ordenació sostenible de l’ús públic de les Basses del Terrisser 

 
PROCESSAT DE VEGETACIÓ AMB MOTOSERRA 

Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Trepitjades sobre objectes 
 Projecció de fragments o partícules 
 Cops per objectes o eines 
 Talls 
 Caigudes d'objectes per manipulació 
 Quedar atrapat per o entre objectes 
 Exposició a temperatures extremes 
 Sobreesforços 
 Contactes tèrmics 
 Incendis 
 Exposició al soroll 
 Exposició a vibracions 
 Caiguda d'objectes despresos 

 Botes de seguretat antilliscants 
 Guants 
 Casc de seguretat 
 Pantalla de protecció 
 Protectors auditius 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de 

protecció diferents  als  anteriorment  descrits,  es dotarà  als 
treballadors dels mateixos. 

 Seguir totes les normes de seguretat en l’ús de la motoserra. 
 S'examinarà l'equip, assegurant‐se del seu bon estat abans de procedir a utilitzar‐lo. 
 Les operacions de processat seran dirigides i realitzades per personal qualificat. 
 Cap persona aliena als treballs de processat haurà de trobar‐se en la  zona d'operacions. 
 Proper a la zona de processat existirà un vehicle per afrontar possibles contratemps. 
 Operar sempre des del sòl. 
 Procurar evitar el treball conjunt sobre el mateix arbre, menys en els   casos que ho exigeixi el seu moviment. 
 Fer sempre ús del giratroncs per a tornar el fust. 
 Advertir amb un crit de prevenció l'execució d'aquesta maniobra. 
 Assegurar‐se que els espectadors o altres operaris estan a cobert  d'un possible lliscament. 
 Estudiar la zona de treballs abans de començar les operacions. 
 Mantenir sempre el mànec del giratroncs al costat de l'operador. 
 Al tallar branques sobre les que descansi el tronc, estudiar bé la seva  possible caiguda i situar‐se del costat segur. 
 Al tallar branques situades a l'altre costat del tronc, evitar que el peu   dret s'introdueixi molt sota arbre, evitant d'aquesta forma que 

l’afecti  l'extrem de la motoserra. 
 Tallar sempre del revés les branques situades a la part superior del tronc per evitar que les serradures siguin llançades contra la cara de 

l'operari. En el cas de branques gruixudes que exigeixin un tall normalitzat, prevenir aquesta eventualitat posant‐se protectors pels 
ulls. 

 En el tall de les branques laterals, situades al mateix costat de l'operari, adoptar la postura indicada d'avançar la cama dreta i retrocedir 
l'esquerra, donant suport a la màquina sobre la cama per a evitar el risc d'accidents. 

 No tallar cap branca amb la punta de la guia per a evitar amb això una perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari a  
deixar‐la anar, ferint‐se en la seva extremitat esquerra. 

 En les branques que tinguin una posició forçada, s’ha de tenir present que al ser tallades poden produir un desplaçament brusc de la 
seva base. 

 Per a qualsevol moviment que exigeixi l'ocupació d'una de les mans de l'operari, ha de parar‐se el moviment de la cadena abans que 
l'esmentada mà abandoni la subjecció de la motoserra. 
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PODA AMB MOTOSERRA 

Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caigudes d'objectes per manipulació 
 Quedar atrapat per o entre objectes 
 Sobreesforços 
 Contactes tèrmics 
 Incendis 
 Exposició al soroll 
 Talls 
 Exposicions a vibracions 
 Perill d'éssers vius 
 Caiguda d'objectes despresos 

 Ulleres de protecció i/o pantalla 
 Protector acústic 
 Pantalons de seguretat 
 Botes de seguretat antilliscants 
 Guants 
 Casc de seguretat 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de 

protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Treballar amb els peus ben assentats en el sòl. 
 Transitar per zones obertes de vegetació. 
 Estudiar prèviament els punts de tall en les branques que estiguin en  situació inestable. 
 Sempre que ens sigui possible ens situarem al costat de l'arbre a podar, de manera que el tronc ens protegeixi de possibles talls 
 No col∙locar‐nos sota les branques que cauen al ser tallades. 
 Utilitzar roba ajustada evitant així la roba massa solta, com bufandes  o altres objectes incompatibles amb l'activitat. 
 Guardar la distància de seguretat respecte altres companys. 
 Treballar a l'altura correcta mantenint l'esquena recta evitant les postures incòmodes i forçades. 
 Mantenir un ritme de treball constant adaptat a les condicions de l'individu, per a tenir controlada la situació en tot moment. 
 Usar l'eina adequada per a cada tasca. 
 Deixar refredar la màquina abans de realitzar qualsevol ajustament    de la mateixa. 
 Utilitzar per a proveir carburant recipients anti‐vessament i no fumar mentre es fa. 
 Allunyar‐se del combustible quan es prova la bugia. 
 No arrencar la motoserra en el lloc on s'ha posat el combustible. 
 No arrencar la màquina si es detecten pèrdues de combustible o si hi       ha risc d'espurnes (cable de bugia pelat, etc). 
 Mai proveir carburant estant el motor funcionant. 
 No dipositar en calent la motoserra en llocs amb material combustible. 
 No utilitzar la motoserra amb el silenciador espatllat. 
 Parar la motoserra en els desplaçaments. 
 Utilitzar la màquina sempre amb les dues mans. 
 Es recomana col∙locar la màquina sobre el sòl per a arrencar‐la. 
 Per a realitzar el manteniment, la màquina ha d'estar completament parada. 
 No tallar branques amb la punta de l'espasa. 
 Treballar un sol operari a cada arbre. 
 No es treballarà sota circumstàncies que disminueixin sensiblement  les condicions físiques de l'operari. 
 Per a cridar l'atenció d'un maquinista que estigui treballant, acostar‐s’hi sempre per la part frontal. No aproximar‐s’hi fins que no hagi 

interromput la tasca. 
 Controlar el sistema anti‐vibracions de la motoserra. 
 Mantenir afilada correctament la cadena i amb la tensió adequada. 
 Precaució a l’agafar objectes, eines, etc. que estiguin al terra, no posar les mans directament a sota, davant del risc d'éssers vius. 
 Triar pel manteniment un lloc buidat, on es puguin advertir la presència d'éssers vius. 
 En treballs que es desenvolupin en terrenys amb forts pendents o pedregosos s'haurà de fer atenció als desploms o despreniments que 

es produeixin en les zones superiors a la nostra àrea de treball. 
 Assegurar‐se que el personal es troba fora de la zona d'abast d'un possible lliscament. 

 
 

ESTASSADA DE VEGETACIÓ AMB DESBROSSADORA PORTÀTIL I BIOTRITURADORA 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 Caigudes de personal al mateix nivell 
 Caigudes de personal a diferent nivell 
 Projecció d'estelles, petites branques, etc. 
 Trepitjar objectes irregulars 
 Contactes tèrmics 
 Exposició al soroll 
 Vibracions 
 Incendis 
 Cops per objectes o eines 
 Sobreesforços 
 Talls amb les ganivetes 
 Accidents causats per éssers vius 

 Casc de seguretat 
 Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada 
 Ulleres i pantalles de protecció 
 Protector auditiu 
 Pantalons de seguretat 
 Guants 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements 

de protecció diferents als anteriorment descrits, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 

 Mirar bé on es trepitja i evitar obstacles. 
 Al treballar tenir els peus ben assentats en el sòl. 
 Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball. 
 Si es noten vibracions anormals durant el treball es pararà la màquina i es revisarà l'eina de tall. 
 Usar l'eina de tall corresponent per a cada tipus de matoll. 
 Allunyar‐se del combustible quan es provi la bugia. 
 Allunyar la desbrossadora del lloc on s'ha posat el combustible, si pretenem engegar‐la. 
 Mai proveir carburant amb el motor funcionant, utilitzar un recipient                           amb sistema anti‐vessament i no fumar. 
 No arrencar la màquina si es detecten pèrdues de combustible o si hi  ha riscos d'espurnes (cable de bugia pelat, etc.). 
 No es dipositarà en calent la desbrossadora sobre material  inflamable. 
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ESTASSADA DE LA VEGETACIÓ AMB MAQUINÀRIA I TRITURACIÓ MECÀNICA 

Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 
 Caiguda del personal al mateix nivell 
 Caiguda de persones a diferent nivell 
 Xocs contra objectes immòbils 
 Xocs contra objectes mòbils 
 Cops/talls per objectes o eines 
 Projecció de fragments o partícules 
 Sobreesforços 
 Contactes elèctrics directes 
 Contactes elèctrics indirectes 
 Quedar atrapats al bolcar màquines, tractors o 

vehicles 
 Exposició a substàncies nocives o tòxiques: 

pols ambiental 
 Incendis: factors d'inici 
 Accidents causats per éssers vius 
 Atropellaments o cops amb vehicles 
 Exposició a contaminants biològics 
 Exposició a temperatures ambientals extremes 
 Soroll 
 Vibracions 

 Casc de seguretat 
 Calçat de seguretat 
 Roba de treball adequada 
 Guants de protecció 
 Cinturons lumbars 
 Protecció auditiva 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements 

de protecció diferents als anteriorment descrits, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 

 Previ a l'inici dels treballs, es realitzaran els estudis necessaris que  donin idea de l'estat i característiques del terreny per a detectar 
possibles irregularitats o esquerdes. 

 S'eliminaran arbustos, arbres, etc. amb arrels al descobert. 
 No és bona pràctica el treball en superfície amb fang, per possibles enfonsaments o bolcades de màquines. 
 És recomanable establir camins independents per a persones i vehicles. 
 No es permetrà una excessiva proximitat dels treballadors a les màquines, per a evitar atropellaments i l'exposició al soroll excessiu 

provinent d'aquestes màquines. 
 No es recomana treballar en la proximitat de pals elèctrics sense         estabilitat garantida abans de l'inici de les tasques. 
 S'evitarà l'accés de persones sense la roba de protecció adequada. 
 Es formarà als treballadors sobre l'ús adequat d'eines, amb la finalitat d'evitar cops, fer‐se talls i fins i tot sobreesforços. 

 
 

APILONAT DE FUSTA O RESIDUS 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caiguda d'objectes per desplom o 

esfondrament 
 Xocs contra objectes immòbils 
 Xocs contra objectes mòbils 
 Cops o talls per objectes i eines 
 Quedar atrapats per o entre fusta, 

branques etc. 
 Exposició a temperatures ambientals 

extremes 
 Sobreesforços 
 Accidents causats per animals 

 Botes de seguretat antilliscants amb puntera reforçada 
 Cinturó lumbar per a càrregues 
 Guants de seguretat 
 Casc de seguretat 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de 

protecció diferents  als  anteriorment  descrits,  es dotarà  als 
treballadors dels mateixos. 

 No enfilar‐se ni caminar per les piles de fusta. 
 Transitar per zones desemboscades. 
 Evitar caminar sobre branques i troncs. 
 Usar calçat antilliscant. 
 Mirar bé on es trepitja i evitar els obstacles. 
 Les piles de fusta es faran sobre sòl ferm i anivellat. 
 No es manipularan els troncs amb eines que no hagin estat dissenyades per a això. 
 Es mantindrà la distància respecte a altres companys i es donarà temps a que es retirin abans d'aproximar‐se carregats al lloc d'apilat. 
 Es tindrà especial precaució en terrenys en pendent quan es manipulin troncs que estiguin subjectant a uns altres o fins i tot 

roques soltes. 
 No es deixaran a la pila troncs en equilibri. 
 Es triaran suports resistents per evitar que s'enfonsi la pila una vegada acabada. 
 Si una pila és inestable caldrà reforçar‐la convenientment o desfer‐la.  No es passarà per la part inferior a la mateixa si es troba en un 

vessant. 
 S'agafaran primer els troncs que estiguin a la part superior de la pila.        Mai es tibaran pals que estiguin enganxats per altres. 
 Es mourà el tronc abans de posar les mans a sota per a agafar‐los. 
 Quan un tronc el manipulin dos o més treballadors, els senyals per a          aixecar‐lo i abaixar‐lo les donarà l'últim d'ells i tots hauran d’estar 

en  un mateix costat del tronc. 
 No s'agafarà pes per sobre de les possibilitats d'una persona. 
 Per a aixecar la càrrega es mantindrà l'esquena recta flexionant les        cames, per a realitzar l'esforç amb elles a l’estirar‐les. 
 En transportar els troncs es mantindran a prop del cos i la càrrega es    durà equilibrada. 
 Es mantindrà un ritme de treball constant adaptat a les condicions de  la persona. 
 No es treballarà sota circumstàncies que disminueixin sensiblement  les condicions físiques de l'operari. 
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APLICACIÓ DE PRODUCTES HERBICIDES 

Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 
 Manipulació de productes tòxics. 
 Inhalació de gasos tòxics 
 Ingestió accidental 
 Hàbits d’higiene personal inadequats 
 Vessaments de producte 
 Exposició a contaminants 
 Dermatitis per contactes. 
 Efectes sinèrgics amb altres productes. 

 Mono de treball 
 Casc de seguretat 
 Guants de seguretat 
 Ulleres de  protecció 
 Màscares protectores 
 Botes de seguretat antilliscants 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements  de 

protecció  distints  als  anteriorment  descrits,  es  dotarà  als 
treballadors dels mateixos. 

 Cal disposar del carnet d’aplicador. 
 Aplicar els productes adequadament, en el moment idoni i seguint les instruccions d’aplicació especificades pel fabricant del producte. 
 Utilitzar, sempre que sigui possible, productes de més baixa toxicitat. 
 A les zones de tractament s'accedirà sempre de forma segura. 
 Adquirir els productes en establiments autoritzats i verificar que l’envàs és degudament precintat i etiquetat. 
 No tocar els productes amb les mans i evitar esquitxos. 
 Protegir  sempre  amb  un  equip  de  protecció  adequat  per  a  manipular  productes  químics  (guants,  granota,  ulleres,  davantal, 

mascaretes…). 
 L’obertura dels envasos i la manipulació dels productes s’han de fer a l’aire lliure o espais ventilats. 
 Els estris per a efectuar la preparació dels productes s’han de destinar únicament a aquest ús i estar convenientment senyalitzats. 
 Durant la preparació del producte cal disposar d’aigua abundant per a efectuar neteges d’urgència. 
 Emmagatzemar els productes en llocs adequats i identificats. 
 Mantenir sempre els productes en els envasos originals, ben tancats i correctament etiquetats. 
 Prendre mesures per a evitar trencaments d’envasos i vessaments de productes. 
 No menjar, beure ni fumar en presencia dels productes. 
 L’aplicació s’ha de realitzar amb instruments i maquinària adequada. 
 Suspendre el tractament en cas de vent. 
 Neteja adequada del material de preparació i d’aplicació. 
 Higiene i neteja personal després de l’aplicació. 
 Els envasos buits s’han de retornar a l’origen o bé s’han de lliurar a un gestor de residus autoritzat. 

 
 

MOVIMENTS DE TERRES AMB MAQUINÀRIA 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 Caiguda de personal al mateix nivell. 
 Caiguda de persones a diferent nivell. 
 Caiguda d'objectes pesats per desplomi o 

esfondrament. 
 Projecció de pedres. 
 Atropellaments. 
 Col∙lisions. 
 Bolcada de la màquina. 
 Accidents causats per éssers vius. 
 Engegada intempestiva de la màquina. 
 Vibracions. 
 Atropellaments a persones circumdants. 
 Contactes elèctrics directes. 
 Contactes elèctrics indirectes. 
 Cops i corts per objectes o eines. 

 Ús de casc 
 Protecció de les extremitats  inferiors amb botes de seguretat amb 

sola antilliscant i puntera d'acer. 
 Guants de  cuir en  les operacions de  conservació de  la màquina 

durant el treball. 
 Ulleres de seguretat que  li protegeixin de la pols i ocasionalment 

del sol 
 Cinturó  abdominal  anti‐vibratori,  a  fi  de  quedar  protegit  dels 

efectes de les vibracions sobre les vísceres  abdominals. 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de 

protecció  distints  als  anteriorment  descrits,  es  dotarà  als 
treballadors dels mateixos. 

 Només conduirà la màquina una persona que estigui facultada. 
 Quan per necessitat de servei, ha d'usar‐se una màquina que no es tingui assignada, abans d'iniciar la seva conducció es comprovarà 

l'estat dels  frens, adreça  llums, botzina, estat de pneumàtics o cadenes, etc. Així mateix comprovarà  l'estat de  les eines  i equip de 
seguretat. 

 Mantenir sempre nets de greix les plataformes, pedals i estreps de la màquina. 
 El conductor haurà d’ anar sempre assegut. 
 Mai es permetrà que cap altra persona distinta al conductor vagi a la màquina durant la seva marxa, tret que estigui proveït d'un seient 

especial, i àdhuc llavors només si la inclinació del terreny és menor d'un 30%. 
 Abans d'engegar el motor assegurar‐se que va a  funcionar en buit que estiguin desconnectades  les  transmissions així  com que els 

mecanismes hidràulics es trobin en posició de repòs. 
 Els operaris no haurien de treballar mai sense les cabines  o cuirasses de protecció que evitin ser impactats per objectes que caiguin, o 

riscos similars. 
 El maquinista no ha de permetre que s'aproximin a la màquina altres obrers o persones estranyes quan el vehicle o el motor estiguin en 

marxa 
 Abans d'iniciar la maniobra d'arrencada el maquinista haurà d’assegurar‐se que el camí està buidat d'objectes, persones o altres vehicles. 

Aquestes precaucions s'extremaran en la marxa enrere. 
 La conducció ha de realitzar‐se amb gran cura, el que suposa comprendre el maneig i limitació de la màquina així com atendre els consells 

dels capatassos o persones amb més experiència. 
 Una vegada arrencat el motor, no es permetrà que s'aproximin a la màquina persones estranyes o altres operaris sense que ho adverteixi 

el maquinista. 
 Abans de començar el treball, caldrà reconèixer minuciosament el tall en companyia del Capatàs o encarregat,  tractant d'establir els 

possibles riscos,  la col∙locació de senyals  les mesures de precaució a prendre i sobretot el pla de treball.. 
 Si la màquina té volant, es recolzarà en ell tots els dits de la mà per sobre d'aquest per a evitar que si es bolca pugui ocasionar el 

trencament del canell. 
 En les màquines equipades amb embragatge, aquesta operació es farà sempre suau i progressivament, sobretot a l’arrencat, 

arrossegant càrrega, al pujar costes o salvar algun obstacle. 
 No es recorrerà cap trajecte amb el motor en punt mort o desembragat. 
 Es conduirà sempre la màquina a la velocitat apropiada al tipus de treball que es realitza; mai més de pressa. 
 Al pujar o baixar pendents es marxarà sempre amb una velocitat ficada sense accionar l'embragatge. En cas que es necessiti canviar a 

altra velocitat, caldrà detenir la màquina. 
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 La velocitat es reduirà sempre quan el terreny està molt inclinat, tingui un fort pendent transversal o estigui molt trencat. Es reduirà al 
pas humà al salvar obstacles que puguin fer bolcar la màquina. 

 Els girs han de fer‐se de tal forma que el maquinista quedi sempre al costat del desmunt, si això és possible. 
 Reduir sempre la velocitat abans d'efectuar un gir. En cas d’haver d’ajudar‐se amb els frens, aplicar‐los suaument per a evitar una 

bolcada de costat. 
 Per a disminuir la velocitat no accionar mai l'embragatge; aixecar el peu de l'accelerador i, en última instància, usar els frens. 
 Al frenar la màquina, accionar els dos frens simultàniament. 
 Quan s'augmenti o disminueixi la velocitat de la màquina ha d'afermar‐se fortament l'adreça. 
 Evitar salvar aquells obstacles que puguin fer bolcar la màquina. 
 En zones gelades o amb fang, en superfícies rocoses o en les proximitats d'arbres derrocats, es marxarà amb velocitats curtes, usant els 

frens amb molta precaució. 
 No avançar mai sobre una zona que la vista del conductor no abasti a distingir els obstacles que poguessin presentar‐se. En tals casos, 

baixar de la màquina o inspeccionar el terreny o manar a l'ajudant. 
 En els llocs a perillosos es col∙locarà un operari que s'encarregui de fer els senyals reglamentaris al maquinista. Els senyals les farà un 

home sol amb la mà, que ha d'assegurar‐se a més de que les seves instruccions hagin estat compreses correctament. 
 Tota senyal de moviment d'acció es farà amb amplitud i repetint‐la freqüentment perquè pugui ser compresa. Quan es vulgui indicar 

un moviment fàcil o lent el senyal d'acció es farà a poc a poc i el més de pressa possible per a un moviment ràpid. 
 El conductor mai ha de baixar de la màquina mentre aquesta romangui en moviment. 
 Quan l'operari es baixi de la màquina tots els mecanismes hidràulics han d'estar en posició de repòs. 
 Abans de baixar de la màquina amb el motor en marxa, se cerciorarà que no està embragada cap velocitat i que s'ha tirat el fre 

d'aparcament. 
 Cal detenir la màquina abans de fer benzina. Durant aquesta operació el filtre de la mànega s'introduirà completament dintre del 

dipòsit per a evitar la possibilitat d'un incendi. 
 A l’abandonar la màquina no deixar l'encès en la posició de marxa, ni amb la clau de contacte posada. 
 Quan calgui manipular sota la màquina, es farà sempre emprant gat hidràulic, calçant‐la immediatament abans d'introduir‐se sota ella. 
 L'operari notificarà immediatament al seu superior immediat qualsevol defecte de la màquina que mereixés la seva urgent reparació. 
 Tota màquina que no ofereixi suficient garantia de seguretat, serà retirada immediatament de servei. 
 El personal que treballi al voltant de la màquina no ha de creuar o romandre en el ràdio d'acció de la mateixa, mentre estigui treballant 

aquesta. 
 El personal del carrer no es col∙locarà davant o darrere de la màquina. Així mateix en terreny en pendent el personal no haurà de 

col∙locar‐se justament damunt o sota tractor per a evitar relliscar cap a l'o que caiguin pedres o altre material des del carrer que obre 
el tractor. 

 
 

PETITES OBRES (FEINA MANUAL) 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 Caigudes del personal que intervé en els treballs a 
diferent nivell a causa de la dolenta instal∙lació i 
usos dels mitjans auxiliars empleats. 

 Caigudes del personal al mateix nivell per 
ensopecs o cops 

 Caiguda d'objectes en la manipulació. 
 Caiguda d'objectes despresos. 
 Projecció de partícules, esquitxades amb pastes i 

morters al treballar a l'altura dels ulls. 
 Trepitjades sobre objectes. 
 Xocs contra objectes mòbils. 
 Atrapada per o entre objectes. 
 Talls per eines manuals, màquines o 

materials. 
 Cops en extremitats superiors i inferiors 

principalment en les mans. 
 Contacte elèctrics directes. 
 Contactes elèctrics indirectes. 
 Sobreesforços. 
 Dermatitis per contactes. 

 Mono de treball 
 Casc de seguretat 
 Guants de seguretat 
 Ulleres protectores on existeixi risc de projecció de partícules o 

pols. 
 Màscares antipols en treballs de tall 
 Cinturó  de  seguretat  homologat,  usant‐se  sempre  que  les 

mesures de protecció col∙lectiva no siguin suficients. 
 Botes  de  seguretat  amb  puntera  reforçada  quan  hagi  riscos 

d'aixafades en les extremitats inferiors. 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements  de 

protecció  distints  als  anteriorment  descrits,  es  dotarà  als 
treballadors dels mateixos. 

 Haurien de fer‐se freqüents revisions de l'estat dels mitjans auxiliars, i les eines, prohibint l'ús de mitjans o elements defectuosos 
 La principal norma bàsica per a tots aquests treballs és l'ordre i la neteja en cadascun dels treballs, estant les superfícies de trànsit 

lliures d'obstacles (eines, materials, enderrocs) els quals poden provocar cops o caigudes. 
 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 
 Es prohibirà balancejar les càrregues suspeses per a la seva instal∙lació en les plantes, en prevenció del risc de caigudes al buit. 
 El material ceràmic s'hissarà a les plantes sense trencar els fleixos (o embolcall de PVC.) amb que ho subministri el fabricant. 
 Els enderrocs i rebles s'evacuaran diàriament, per a evitar el risc de trepitjades sobre materials. 
 Escales. S'usaran per a comunicar dos nivells diferents de dues plantes o com mitjà auxiliar en els treballs d'ofici de paleta; no tindran 

una altura superior a 3 m., s'empressin escales de fusta composta de travesser d'una sola peça i amb esglaons acoblats i mai clavats, 
tenint la seva  base ancorada o amb suports antilliscants, realitzant‐se sempre l'ascens i descens de cara a l'escala i amb càrregues no 
superiors a 25 kg. 
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INSTAL∙LACIÓ D’EQUIPAMENTS I D’ELEMENTS DE FUSTA TRACTADA 

Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 
 Caigudes del personal que intervé en els treballs a 

diferent nivell a causa de la dolenta  instal∙lació i 
usos dels mitjans auxiliars empleats. 

 Caigudes del personal al mateix nivell per 
ensopecs o cops. 

 Caiguda d'objectes en la manipulació. 
 Caiguda d'objectes despresos. 
 Projecció  de  partícules,  esquitxades  amb  pastes  i 

morters al treballar a l'altura dels  ulls. 
 Trepitjades sobre objectes. 
 Xocs contra objectes mòbils. 
 Cops o contusions. 
 Atrapada per o entre objectes. 
 Talls per eines manuals, màquines o 

materials. 
 Cops en extremitats superiors i inferiors 

principalment en les mans. 
 Contacte elèctrics directes. 
 Contactes elèctrics indirectes. 
 Sobreesforços. 
 Dermatitis per contactes. 
 Trastorns musculoesquelètics. 

 Mono de treball 
 Casc de seguretat 
 Guants de seguretat 
 Ulleres protectores on existeixi risc de projecció de partícules o 

pols. 
 Màscares antipols en treballs de tall 
 Cinturó  de  seguretat  homologat,  usant‐se  sempre  que  les 

mesures de protecció col∙lectiva no siguin suficients. 
 Botes  de  seguretat  amb  puntera  reforçada  quan  hagi  riscos 

d'aixafades en les extremitats inferiors. 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements  de 

protecció  distints  als  anteriorment  descrits,  es  dotarà  als 
treballadors dels mateixos. 

 Haurien de fer‐se freqüents revisions de l'estat dels mitjans auxiliars, i les eines, prohibint l'ús de mitjans o elements defectuosos. 
 La principal norma bàsica per a tots aquests treballs és l'ordre i la neteja en cadascun dels treballs, estant les superfícies de trànsit 

lliures d'obstacles (eines, materials, enderrocs) els quals poden provocar cops o caigudes. 
 A les zones de treball s'accedirà sempre de forma segura. 
 Utilitzar escales que compleixin tots els requisits de seguretat. 
 Protegir mitjançant proteccions col∙lectives (baranes, xarxes perimetrals i proteccions reglamentàries) tots aquells llocs on existeix un 

risc de caiguda a diferent nivell de més de dos metres. En absència d’aquestes proteccions, és obligatori l’ús d’Equips de Protecció 
Individual, tipus anticaiguda o subjecció.  

 Manipular els objectes, equips i recipients de pes elevat o difícils d’agafar amb mitjans auxiliars o amb l’ajuda d’una altra persona.   
 Inspeccionar visualment les característiques de la càrrega i el recorregut a fer per a transportar‐la. Utilitzar guants amb resistència 

mecànica que millorin l’agafament dels materials, i calçat de seguretat amb puntera reforçada. 
 Evitar fer piles provisionals pròximes a les zones de treball, especialment en zones de pas i accessos, ja que poden obstaculitzar i 

reduir espai. 
 Comprovar i garantir l’estabilitat dels apilaments de materials. 
 No portar roba folgada que es pugui enganxar a la màquina, especialment els punys de les mànigues, i han de portar el pèl curt o 

recollit amb una gorra. 
 No és recomanable l’ús d’anells ni penjolls o cadenes per l’exterior de la roba. 
 Revisar i mantenir en bon estat les eines de tall, utilitzeu‐les només per allò per a què s’han dissenyat, i col∙locar‐les en fundes 

protectores després d’utilitzar‐les. 
 Guardar les eines ordenades, netes i en lloc segur, i mantenir l’ordre i la neteja generals. 
 Utilitzar guants amb resistència mecànica, i calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antiperforació. 
 No utilitzar equips de treball que hagin rebut un cop fort, s’escalfin anormalment, facin pudor a cremat, generin fum o guspires, o 

que s’hagin vist afectats per humitat o productes químics. 
 Sempre que sigui possible, cal emprar mitjans mecànics per a manipular càrregues. Si el pes de la càrrega és major de 25kg i no es 

poden utilitzar mitjans mecànics, cal demanar ajuda a un company. 
 
 
 
 
 
 
 
   

Per a cada màquina que s’utilitzarà en l'execució de l'obra s'identifiquen, mitjançant una fitxa, els riscos laborals als 
que s'aplicaran les mesures preventives i proteccions tècniques dirigides a controlar i reduir aquests riscos. A més, cada 
màquina complirà els requeriments essencials de seguretat  i salut establerts en  la normativa vigent  (RD 1435/92)  i 
portarà la marca "CE" seguida de les dues últimes xifres de l'any que s'hagi posat la marca. Això no implica que per a 
cada màquina només existeixin aquests riscos o exclusivament es puguin aplicar aquestes mesures preventives o equips 
de protecció individual, perquè depenent de la concurrència de riscos o per raó de les característiques d'una marca de 
màquina determinada també poden emprar‐se d’altres. 
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Projecte executiu de recuperació ambiental, paisatgística 
i d’ordenació sostenible de l’ús públic de les Basses del Terrisser 

 
MOTOSERRA 

Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 
 Talls 
 Cops per o contra objectes 
 Quedar atrapats amb o entre objectes 
 Sobreesforços 
 Cremades 
 Incendis 
 Projecció de partícules 
 Vibracions 
 Soroll 
 Una de les situacions més perilloses que poden 

produir‐se durant el treball amb la motoserra és el 
rebot de l'espasa. En aquests rebots es desplaça la 
serra de forma imprevista en un moviment corbat 
cap a l'operari, amb perill de greus lesions. Aquest 
rebot es produeix, quan la cadena de la serra, en el 
sector del quart superior de la punta de l'espasa, 
frega involuntàriament fusta o altre objecte dur. 
Aquest risc s'origina especialment al desbrancar, 
quan es frega, sense voler, una altra branca 

 Cops de retrocés 
 El cop de retrocés pot produir‐se al tallar amb el 

costat superior de l'espasa (tall pel dors de la mà), 
quan la cadena de la serra es trava o quan frega una 
part dura en la fusta. La motoserra retrocedeix cap 
a l'operari 

 Casc de seguretat, amb protector auditiu i pantalla 
 Pantalons de motoserra amb protecció antitall 
 Botes de seguretat amb puntera i sola amb relleu antilliscant 
 Guants de seguretat 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements 

de protecció diferents als anteriorment descrits es dotarà als 
treballadors dels mateixos 

 Serà d'ús obligatori per al motoserrista l'equip de protecció individual facilitat a aquest efecte i per al termini de temps que 
requereixi la realització de les tasques. 

 Normes d'actuació preventiva per als motoserristes: la motoserra  haurà de tenir els següents elements de seguretat: 
 Fre de cadena 
 Captador de cadena 
 Protector de la mà. 
 Fixador d'acceleració 
 Botó de parada fàcil 
 Dispositius d’amortització de les vibracions 

 L’ús de la motoserra queda restringit al personal especialitzat en el seu maneig i acreditat per l'Empresa. 
 Col∙locar la serra sobre el sòl per a la seva arrencada i assegurar‐ se que qualsevol persona està prou allunyada (2 m) abans d'engegar 

la màquina. 
 Per a efectuar l'arrencada de la motoserra, la màquina estarà recolzada en el sòl i ben fixada amb el peu i la mà esquerra. És perillós 

arrencar‐la amb el sistema d'aprofitar la caiguda lliure de la mateixa, subjectant‐la només amb la mà dreta. 
 Abans d'arrencar la motoserra i començar a treballar, ha de comprovar‐se el perfecte funcionament de la mateixa. És molt 

important que l'espasa estigui correctament muntada, la cadena, l'accelerador i l'interruptor de parada en perfectes condicions. 
L'accelerador i el seu bloqueig han de funcionar fàcilment. NO s'han de practicar modificacions en aquests equips. 

 Deixar els punts de subjecció sempre netes i seques, especialment lliures d'oli i resina. Així es facilita el segur maneig de la serra 
 Al fer l'arrencada en fred, la cadena sol accelerar‐se. S’ha de tenir cura de no tocar branques o herba. 
 Assentar els peus abans de començar a serrar. Utilitzar SEMPRE la motoserra amb les dues mans. 
 Operar sempre des del sòl. Queda prohibit treballar en escales, sobre arbres i altres llocs igualment inestables. No tallar més amunt 

de l’espatlla ni amb una sola mà. 
 No enrotllar el tiraflector a la mà o als dits. No suprimir la frontissa per un tall exhaustiu. 
 Evitar el treball conjunt sobre un mateix arbre. 
 Seguir els diagrames de circulació establerts en l'obra. 
 Al tallar branques sobre les quals descansi un tronc abatut, o bé, al trossejar el mateix sobre terrenys en pendent, situar‐se sempre 

en el costat segur (part superior del pendent). 
 Per a avançar podant troncs abatuts amb branques, tallar amb l'espasa de la motoserra per l'altre costat del tronc i enganxat al 

mateix. 
 No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar amb això una perillosa sacsejada de la màquina que sovint obliga a l'operari a 

deixar‐la anar. 
 Controlar aquelles branques que tinguin una posició forçada, perquè cal tenir en compte que al ser tallades pot produir‐se un 

desplaçament brusc de la seva base. 
 Parar el motor per a desplaçar‐se d'un arbre a un altre o, en defecte d'això, realitzar el trasllat amb el fre de cadena posat, 

subjectant‐la únicament pel manillar. El silenciador s'ha de col∙locar del costat oposat al cos. 
 Durant el transport l'espasa ha d'assenyalar en direcció contrària a la de l'operari, és a dir cap a enrere. 
 Determinar la zona d'abatiment dels arbres i fixar la separació entre els diferents talls (com a mínim, 1 ½ l'altura de tronc a tallar). 
 Durant la tallada donar la veu d'avís quan es faci el tall final. 
 Assegurar‐se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a cobert d'un possible supòsit de lliscament del tronc 
 Fer ús del giratroncs per girar el fust. 
 Quan s'utilitzi la palanca d'abatiment, es mantindrà l'esquena recta i les cames flexionades, realitzant l'esforç. 
 Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motoserra. 
 Parar sempre el motor per a qualsevol regulació, sempre que no sigui necessari per a fer‐la. 
 No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia al costat dels dipòsits de combustibles. No fumar mentre es fa gasoil 
 Al transportar la motoserra en un vehicle, col∙locar‐la de forma tal que no pugui bolcar‐se, ni perdi combustible o pugui danyar‐se. 

L'espasa anirà coberta amb la seva funda. 
 Quan sigui necessari aproximar‐se a un motoserrista, avançar cap a ell de cara perquè pugui observar‐nos. 
 S'evitaran els excessos de menjar, així com la ingestió de begudes alcohòliques durant la jornada de treball. 
 S'evitarà l'ús de robes massa soltes, així com bufandes o altres complements incompatibles amb l'activitat. 
 El rebot pot evitar‐se treballant de forma tranquil∙la i programada, tenint en compte d’aguantar la motoserra amb ambdues mans i 

fermament, i serrant només en plena acceleració. 
 Observar sempre la punta de l'espasa. 
 No tallar amb la punta de l'espasa. Anar amb compte amb branques petites i resistents, forest baixa i plançons. La cadena pot 

embolicar‐se en ells. Mai tallar diverses branques alhora. 
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 No ajupir‐se massa al treballar i no tallar per sobre de l’espatlla. 
 Cal anar en compte a l’introduir l'espasa en un tall ja començat. 
 Practicar el tall de punta únicament dominant perfectament aquesta tècnica de tall. 
 Fer atenció a un canvi de la postura de tronc i també a forces que puguin tancar l'esquerda de tall i amb això travar la cadena. 
 Treballar únicament amb una cadena correctament afilada i tibada. 
 Una cadena mal afilada augmenta el risc de rebot, especialment quan es produeix una major distància del limitador de profunditat 
 En determinades situacions el fre de cadena redueix el risc de lesions produïdes per rebot. El rebot en si no pot evitar‐se. A l’accionar 

el fre de cadena, la cadena de la serra es para a l'instant, en fraccions d'un segon. 
 
 

DESBROSSADORA I BIOTRITURADORA 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 Talls 
 Cops per o contra objectes 
 Quedar atrapats amb o entre objectes 
 Sobreesforços 
 Cremades 
 Incendis 
 Projecció de partícules 
 Vibracions 

 Botes de seguretat antilliscant 
 Guants 
 Protector auditiu 
 Casc de seguretat 
 Pantalla facial 
 Pantalons antitall 
 Canyelleres 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements 

de protecció diferents als anteriorment descrits es dotarà als 
treballadors dels mateixos 

 El transport de la desbrossadora es farà fora de l’habitacle del     vehicle i amb el dipòsit de gasolina buit. 
 Durant el transport, el disc de tall haurà d'estar desmuntat i proveït de la seva protecció. 
 Per a manejar la desbrossadora es farà ús correcte del sistema de  subjecció, col∙locant‐se'l l'operari perfectament i comprovant que la 

màquina queda suspesa, guardant un bon equilibri, que farà més còmode i segur el treball. 
 Per al manteniment i fer gasoil de la desbrossadora, s’han de tenir en compte les normes de seguretat per a la motoserra. 
 Amb les desbrossadores es farà ús adequat de les mateixes segons la forest a tallar, duent un control diari de l'estat del disc, 

rebutjant‐lo a la menor fissura. 
 Al canviar el disc o fer altres operacions de manteniment del mateix, com l'afilat, haurà d'estar bloquejat l'eix i el motor parat. Fer el 

canvi de manera que les mans quedin protegides amb guants i en la zona coberta amb el protector del disc. 
 Evitar treballar amb la zona del discos compresa entre les 12 i les 2     pel perill de rebot. 
 La distància mínima de seguretat per a la utilització de la desbrossadora ha de ser, com a mínim, de 10 m entre els operaris. Fer el 

treball, si és possible, a portell. 
 La desbrossadora no ha d'utilitzar‐se per sobre de l'altura de la  cintura. 
 La desbrossadora no ha d'utilitzar‐se per a tallar forest o arbres prims el diàmetre dels quals sigui superior a l'indicat en el llibre 

d'instruccions del disc que, en aquest moment, s'estigui utilitzant. Si es tallen arbres prims, la distància de seguretat serà el doble de 
l'altura dels mateixos sense reduir mai els 10 m. 

 Abans d'arrencar verificar sempre que l'equip de tall no es trobi danyat, presentant fissures o qualsevol altre tipus d'anomalia. 
 No es recolzarà mai la desbrossadora amb el motor en marxa     sense tenir‐la sota control. 
 En la part davantera de l’arnès hi ha un sistema de subjecció d'emergència de fàcil accés. S'utilitzarà si el motor s'incendia o en 

altres situacions d'emergència que obligui a desprendre's ràpidament de l’arnès i la màquina. 
 No s'intentarà desplaçar el material desbrossat quan el motor o la fulla encara estigui girant. 
 Es detindrà el motor i la fulla abans de netejar el material que s'enrosca en l'eix de la fulla. 
 Al treballar amb la desbrossadora, aquesta ha d'estar sempre penjada de l’arnès. En cas contrari, la màquina no es podrà 

maniobrar amb seguretat podent causar danys a tercers o a l'operari. 
 No s'arrencarà mai la màquina en interiors pel perill que implicaria el respirar els gasos del motor. 
 La fulla de la desbrossadora es verificarà abans de començar el treball observant que ni la base de les dents ni l'orifici central 

tingui esquerdes. Caldrà canviar les fulles quan apareguin aquestes. 
 Es controlarà que la rosca de la fulla no hagi perdut la força de bloqueig. 
 Abans d'utilitzar la desbrossadora s'ha de comprovar sempre que funcionen tots els elements de seguretat de la pròpia màquina. 
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Projecte executiu de recuperació ambiental, paisatgística 
i d’ordenació sostenible de l’ús públic de les Basses del Terrisser 

 
TRACTOR ORUGA o PNEUMÀTIC 

Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 
 Caigudes de persones a diferent nivell 
 Caigudes de persones al mateix nivell 
 Caiguda d'objectes pesats 
 Atropellaments a persones 
 Col∙lisions 
 Accidents amb éssers vius 
 Bolcada de la màquina 
 Projecció d'objectes 
 Vibracions 
 Contactes elèctrics indirectes 
 Contactes elèctrics directes 
 Cops i talls per objectes o eines 

 Ulleres antiprojeccions 
 Casc de seguretat 
 Guants de cuir 
 Guants de goma o de PVC 
 Cinturó antivibratori 
 Calçat de seguretat amb sola antilliscant 
 Botes de goma o PVC 
 Mascaretes amb filtre mecànic 
 Protectors auditius 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements 

de protecció diferents als anteriorment descrits es dotarà als 
treballadors dels mateixos 

 Per a realitzar operacions de servei recolzi en el sòl la cullera, pari    el motor, posi el fre de mà i bloquegi la màquina. 
 Mantingui neta la cabina d'olis, grasses, draps, etc. 
 En cas d'escalfament del motor no ha d'obrir directament la tapa  del radiador. 
 Evitar tocar el líquid anticorrosió, si ha de fer‐ho protegeixi's amb    guants i ulleres antiprojeccions. 
 No fumar quan es manipula la bateria. 
 No fumar quan es proveix carburant combustible. 
 No tocar directament l’electròlit de la bateria amb les mans. Si ha  de fer‐ho per algun motiu, faci'l protegit per guants de seguretat 

amb protecció enfront d'agents corrosius. 
 Si ha de manipular el sistema elèctric per alguna causa, desconnecti el motor i extregui la clau del contacte. 
 Durant la neteja de la màquina, protegir‐se amb mascareta i guants    de goma. Quan utilitzi aire a pressió, evitar les projeccions 

d'objectes. 
 No alliberar els frens de la màquina en posició de desocupada, si      abans no ha instal∙lat els tacs d'immobilització a les rodes 
 Si ha d'arrencar la màquina amb la bateria d'una altra, prengui precaucions per a evitar guspires dels cables. Recordi que els  líquids 

de la bateria desprenen gasos inflamables. 
 Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballant amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la màquina. 
 Els camins de circulació interna de l'obra es mantindran en bon estat per evitar reduir la seguretat de circulació de la maquinària. 
 No s'admetrà a l’obra la maquinària que no tingui la protecció de        cabina antibolcada i antiimpacte instal∙lada. 
 Les proteccions de cabina antibolcada i antiimpacte seran les    dissenyades expressament pel fabricant en el seu model. 
 Les proteccions de la cabina antibolcada no presentaran deformacions d'haver resistit cap bolcada. 
 Es revisaran periòdicament tots els punts bàsics del motor, amb la finalitat d'assegurar que el conductor no rep en la cabina gasos 

procedents de la combustió. Aquesta precaució s'extremarà en els motors proveïts de ventilador d'aspiració per al radiador. 
 La maquinària tindrà una farmaciola de primers auxilis. 
 Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
 Es prohibeix que els conductors abandonin la desbrossadora aixecada i sense recolzar en el sòl. 
 La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. 
 Es prohibeix transportar persones en la màquina, excepte en condicions d'emergència. 
 La maquinària estarà dotada amb extintors, timbrats i amb les revisions al dia. 
 La maquinària estarà dotada de llums i clàxon. 
 Es prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar‐se que no hi ha ningú dins el radi d’acció de la màquina. 
 Els conductors haurien de controlar els excessos de menjar, així com evitar la ingestió de begudes alcohòliques abans o durant el treball. 

 
 

EXCAVADORA I MINICARREGADORA 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 Bolcada per enfonsament del terreny 
 Cops a persones o coses en el gir 
 Caigudes de persones a diferent nivell. 
 Cops amb o contra la màquina, objectes, altres 

màquines o vehicles. 
 Bolcada, caiguda o lliscament de la màquina 

per pendents. 
 Atropellament. 
 Atrapada 
 Vibracions. 
 Incendis. 
 Cremades (manteniment). 
 Sobreesforços (manteniment). 
 Desploms o projecció d'objectes i materials. 
 Soroll. 

 Casc de seguretat homologat 
 Botes antilliscants 
 Ulleres antiprojeccions 
 Protectors auditius (en cas necessari) 
 Mascareta amb filtre mecànic (en cas necessari) 
 Cinturó antivibratori 
 Calçat de seguretat amb sola  antilliscant 
 Guants de seguretat (manteniment) 
 Guants de goma o PVC 
 Botes de goma o PVC 

 No es realitzaran reparacions o operacions de manteniment amb la  màquina funcionant. 
 La cabina durà extintor. 
 El conductor no abandonarà la màquina sense parar el motor i  posar la marxa contrària al pendent. 
 El personal de l'obra estarà fora del ràdio d'acció de la màquina. 
 AL circular ho farà amb la cullera plegada. 
 AL finalitzar el treball la cullera quedarà recolzada en el sòl o  plegada sobre la màquina. Si l’aturada és perllongada es desconnectarà la 

bateria i es retirarà la clau de contacte. 
 Durant l'excavació la màquina estarà calçada al terreny mitjançant  les seves sabates hidràuliques. 
 Ala conductors de la retroexcavadora se'ls comunicarà per escrit la    normativa preventiva abans de l'inici dels treballs. Del seu 

lliurament quedarà constància per escrit. 
 A la retroexcavadora solament accedirà personal competent i autoritzat per a conduir‐la o reparar‐la. 
 La retroexcavadora haurà de posseir almenys: 

o Cabina de seguretat amb proteccions enfront de la bolcada 
o Seient antivibratori i regulable en altura. 
o Senyalització òptica i acústica adequades (incloent la         marxa enrere). 
o Miralls retrovisors per a una visió total des del lloc de conducció. 
o Extintor carregat, timbrat i actualitzat. Cinturó de seguretat. 
o Farmaciola per a urgències. 

 Normes d'actuació preventiva per als conductors: 
o No s'haurà de treballar en la màquina en situacions d'avaria o *semi avaria. El conductor abans d'iniciar la jornada haurà 

de: 



 
 
 

 
 

 
12 

o Examinar la màquina i els seus voltants amb la finalitat de        detectar possibles fugides o deficiències en les peces o 
o Revisar l'estat dels pneumàtics i la seva pressió. 
o Comprovar l'adequat funcionament de tots els dispositius de seguretat de la màquina. 
o Controlar el nivell dels indicadors d'oli i aigua. 
o El conductor seguirà en tot moment les instruccions que conté el manual de l'operador i que ha estat facilitat pel fabricant. 
o No es realitzaran treballs d'excavació amb la cullera de la retro, si prèviament no s'han posat en servei els suports 

hidràuliques de la màquina i fixada la seva pala en el terreny 
 El conductor de la retro haurà d’estabilitzar‐se a la vora de l'excavació a la distància necessària perquè la pressió que exerceixi la 

màquina sobre el terreny no desestabilitzi les parets de l'excavació. 
 Quan la retro circuli per les vies o camins previstos, respectarà estrictament els senyals que amb caràcter provisional o permanent 

trobi en un trajecte. 
 El conductor de la màquina no transportarà en la mateixa a cap persona, excepte en cas d'emergència. 
 El conductor abans d'accedir a la màquina a l'iniciar la jornada tindrà coneixement de les alteracions, circumstàncies o dificultats que 

presenti el terreny i la tasca a realitzar. 
 El conductor per a pujar o baixar de la màquina ho farà d'enfront de la mateixa, utilitzant els esglaons i agafadors amatents a tal fi. De 

cap manera saltarà al terreny estalvi en cas d'emergència. 
 No haurien de realitzar‐se ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en marxa. 
 Per a realitzar tasques de manteniment es deurà: 

o Donar suport la pala i la cullera sobre el terreny. 
o Bloquejar els comandaments i calçar adequadament la retro. 
o Desconnectar la bateria per a impedir una arrencada sobtada de la màquina. 
o No romandre durant la reparació sota la pala o la cullera. En cas necessari calçar aquests equips de manera adequada. 

 No s'haurà de fumar: 
o Quan es manipuli la bateria. 
o Quan s'abasteixi de combustible la màquina. 

 Es mantindrà neta la cabina d’olis, grasses, draps, etc. 
 Usarà l'equip de protecció individual facilitat a aquest efecte. 
 No haurà d'ingerir begudes alcohòliques ni abans, ni durant la jornada de treball. 
 No prendrà medicaments sense prescripció facultativa, especialment aquells que produeixin efectes negatius per a una adequada 

conducció. 
 
 

ESCALES DE MÀ O DE TISORA 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 Caigudes a diferent nivell. 
 Relliscades per recolzament incorrecte. 
 Bolcades laterals per recolzament irregular. 
 Caiguda per objectes. 
 Trencament per defectes ocults. 

 Botes antilliscants 
 Casc de seguretat 
 Calçat de seguretat amb sola antilliscant 
 Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de 

protecció diferents als anteriorment descrits es dotarà als 
treballadors dels mateixos 

 Les escales manuals portàtils (senzilles, dobles, extensibles o transformables) cumpliran les normes UNE‐EN 131‐1 “Escaleras: 
terminología, tipos y dimensiones funcionales” i UNE‐EN 131‐2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado” 

 Així tindran un marcatge amb: Nom del fabricant o subministrador. Tipus d’escala, any i mes de fabricació i/o número de sèrie. 
Inclinació en casos de dubte. La càrrega màxima admissible. 

 Compliran les especificacions del RD. 1215/97 i la modificació amb el RD 2177/2004. 
 No es permet l’ús d’escales de mà sense resistència garantida i, en especial, les de més de 5 metres. 
 No es permet l’ús d’escales de mà de construcció improvisades. 
 No es pintaran. Totes les seves parts estaran recoberts per una capa protectora transparent i permeable al vapor d’aigua. 
 Els graons seran sòlids, durament fixats als muntants laterals, antilliscants. Els de fusta seran de secció rectangular mínima de 21 

mm*37mm o secció equivalent i clavats i encolats als muntants laterals. 
 Els punts de recolzament estaran ben assentats, en un suport adequat, estable, resistent i immòbil on els travessers quedin 

horitzontals. 
 S’impedirà el lliscament dels peus de l’escala de mà durant l’ús. 
 Les escales dobles (de tisora) estaran protegides contra l’obertura per lliscament durant l’ús. Si s’usa una cadeneta aquesta es podrà 

moure lliurement a excepció del punt de suport. S’utilitzarà amb el tensor (cadeneta) totalment tensat) 
 Les escales extensibles manualment no podran tancar‐se durant l’ús o separar‐se les seves tramades involuntàriament. 
 Les escales amb rodes hauran d’immobilitzar‐se abans del seu ús. 
 Les escales de mà senzilles s’hauran de col∙locar formant un angle de 75º (o proporció ¼) 
 L’ascens i el descens es realitzarà de cara a l’escala amb un punt de recolzament i suport fixe per als treballadors. 
 El treball des de l’escala s’efectuarà de cara i el més pròxim al seu eix desplaçant‐la si cal. 
 No es treballarà en posicions forçades fora de la vertical de l’escala. 
 Es mantindran els dos peus dins del mateix graó i la cintura no sobrepassarà l’alçada de l’últim graó. 
 No s’accedirà per l’escala amb elements pesats prenent de referència un màxim de 25 kg 
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 No es permet el seu ús per més d’una persona al mateix temps. 
 No es mourà l’escala mentre hi hagi algun operari. 
 Els treballs a més de 3,5 m d’alçada, des del punt d’operació al terra, amb moviments o esforços perillosos per a l’estabilitat del 

treballador s’efectuaran amb l’ús, per la seva part, d’un equip de protecció individual anticaiguda o l’adopció d’altres mesures de 
protecció alternatives o no es realitzarà l’operació. 

 El transport a mà de les escales es realitzarà de manera que no obstaculitzi la visió de la persona que la transporta, recolzada a la seva 
espatlla i la part sortint davantera inclinada cap al terra. Si és necessari, es realitzarà per dos treballadors. 

 No s’usaran si s’han de fer servir els tres últims graons. 
 Les reparacions seran per personal especialitzat i posteriorment es sotmetran a assaigs. 

 
 

PERFORADORA PORTÀTIL 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 ferides i cremades 
 Soroll 
 Contactes elèctrics indirectes 
 Contactes elèctrics directes 
 Incendis 

 Casc de seguretat homologat 
 Ulleres antiprojeccions 
 Protectors auditives (en cas necessari) 
 Mascareta amb filtre mecànic (en cas necessari) 
 Calçat de seguretat 
 Si es desprèn pols fina, s’emprarà mascareta autofiltrant o amb 

filtre mecànic. 

 Treballadors amb categoria d’oficial i amb designació d’ús. 
  S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir‐los. 
 Es disposarà de pantalla de protecció si hi ha operaris, materials combustibles o sensibles a ser malmesos per les guspires 

projectades. 
 Dur roba de treball sense parts penjant que es puguin enganxar al broca. 
 No dur collars ni elements similars. 
 Es fixarà la broca amb el portaboques clau específica per al seu ús. 
 Es comprovarà que la velocitat de treball de la màquina no superi la velocitat màxima de treball de la màquina. 
 Per fixar la broca al portaboques s’utilitzarà la clau especiífica per a tal ús. 
 Cal fer servir la broca adequada per a cada ús. 
 Cal no deixar el taladre amb la broca en moviment. 
 No frenar el taladre amb la mà. 
 No inclinar el taladre durant l’operació de taladre. 
 Al finalitzar l’ús l’operari retirarà la broca de la màquina. 
 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per 

inexperiència. 
 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de deficiència no s’ha 

d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 
 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
 No intentar engrandir el forat oscil∙lant al voltant de la broca, pot trencar‐se la broca i produir serioses lesions. 
 No intentar realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marcar el punt a foradar amb un punxó i després aplicar la broca. 
 És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està en funcionament. 
 El cable d’alimentació estarà en bon estat, sense presentar cremades, aplastaments, punxadures, talls o qualsevol altre defecte que 

pugui originar un curtcircuit o errades a la documentació de la màquina. 
 No colpejar a la vegada que es perfora, això no accelerarà la velocitat de perforació. 

 
 

PISTOLA FIXA‐CLAUS 
Riscos  Equips de protecció individuals  Mesures preventives 

 Talls, ferides i cremades 
 Soroll 
 Contactes elèctrics indirectes 
 Contactes elèctrics directes 
 Incendis 

 Casc de seguretat homologat 
 Ulleres antiprojeccions 
 Protectors auditives (en cas necessari) 
 Mascareta amb filtre mecànic (en cas necessari) 
 Calçat de seguretat 
 Si es desprèn pols fina, s’emprarà mascareta autofiltrant o amb 

filtre mecànic. 

 Treballadors amb categoria d’oficial i amb designació d’ús. 
 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir‐los. 
 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa‐claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar accidents per 

inexperiència. 
 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
 Abans de disparar, assegurar‐se que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on es dispara. 
 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
 L’operari que empri la pistola fixa‐claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes 

de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués. 
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3. PLEC DE CONDICIONS 
 
3.1. Principis generals aplicables durant l’execució dels treballs 

 
L’article 10 del Reial Decret 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 les actuacions i 
en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de les zones d’actuació 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 dels treballs, 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 dipòsit 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 de residus i runes. 
h) L’adaptació en  funció de  l’evolució dels  treballs del període de  temps efectiu que  s’haurà de dedicar  a  les 

diferents feines o fases del treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les  interaccions  i  incompatibilitats  amb  qualsevol  altre  tipus  de  feina  o  activitat  que  es  realitzi  a  la  zona 

d’actuacions o prop de la zona d’actuacions. 
 
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/1995 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. 
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 pel que respecta 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 a 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  riscos 
esmentats  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. 

 
 
3.2. Seguiment i aplicació de l’activitat preventiva 

 

3.2.1. Gestió documental 
 
Es recorda l’obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment de les actuacions. 
Les anotacions efectuades al llibre d’incidències han de ser comunicades pel Coordinador de Seguretat i Salut, o per 
absència, per la Direcció facultativa o Tècnic de seguiment dels treballs, al contractista afectat i als representants dels 
treballadors. En el cas d’incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades, així com en els casos 
de risc greu i imminent haurà de trametre’s una còpia a 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 subcontractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a la zona de treball. 
 
El contractista, si s’escau, ha de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat competent en un termini màxim 
de  30  dies  següents  a  l’acte  que  la  motiva.  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 dels treballs o qualsevol integrant de la Direcció facultativa, en cas 
d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar les actuacions parcialment o total, 
comunicant‐lo  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  subcontractistes  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 subcontractistes (article 11è). 
 

3.2.2. Formació del personal 
 
Tot el personal haurà de  rebre, a  l’incorporar‐se als  treballs, una  formació dels mètodes de  treball  i els  riscos que 
aquests puguin tenir, juntament amb les mesures de seguretat que haurà d’emprar. 
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Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que totes les colles 
disposin d’algun socorrista. 
 
S’impartirà formació al personal en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

3.2.3. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
S’haurà d’informar durant  l’execució dels  treballs de  l’emplaçament dels diferents  centres mèdics  (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on s’ha de traslladar als accidentats per obtenir el més 
ràpid i efectiu tractament. 
 
És molt convenient disposar a la zona de treball i en un lloc ben visible una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres 
d’assistència. 
 
Tot el personal que comenci a treballar, haurà de passar un reconeixement mèdic previ a l’inici dels treballs. 
 
El contractista facilitarà aigua potable destinada al consum dels treballadors, si no prové de la xarxa de proveïment de 
la població més propera. 
 

3.2.4. Prevenció de riscos de danys a tercers 
 
Se senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent,  l’enllaç amb les carreteres i  camins, adoptant‐se les mesures adients 
de seguretat que cada cas requereixi. 
 
Se  senyalitzaran  els  accessos  naturals  a  la  zona de  treball  prohibint‐se  el pas  a  tota  persona  aliena  a  la mateixa, 
col∙locant‐se, en el seu cas, els tancaments necessaris. 
 
La planificació de la senyalització quedarà recollida el Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
3.3. Condicions del medis 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 termini. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en un determinada peça o equip, es 
reposarà aquesta independentment de la duració prevista o data d’entrega. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim pel que fou concebut (per exemple per 
un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquelles  peces  que  pel  seu  ús  hagin  adquirit  més  toleràncies  que  les  admeses  pel  fabricant,  seran  reposades 
immediatament. 
 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

Totes  les reposicions de material personal  i col∙lectiu que s’hagin de realitzar durant el transcurs de  l’execució dels 
treballs, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc., seran a càrrec del contractista. 
 

3.3.1. Proteccions personals 
 
Tot element de protecció personal s’ajustarà a le Normes d’Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17/05/74, BOE: 
29/05/74), sempre que existeixi al mercat. 
 
En els casos que existeixi norma d’homologació oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 
 
A continuació es descriuen els elements més comuns en aquests treballs, per la seva freqüència d’utilització més usual. 
 
 Casc 

Serà d’ús personal  i obligatori  incloent els visitants o personal aliè a  la zona de  treball, que es  trobi exposat a  risc 
d’accident degut als treballs. Serà de classe N. 
 
El pes no sobrepassarà els 450 gr. 
 
Aquells  que  hagin  sofert  impactes  violents  o  tinguin més  de  10  anys,  encara  que  no  hagin  estat  utilitzats,  seran 
substituïts per altres de nous. 
 
Estarà degudament homologat per la Norma MT‐1. 
 
 Botes 

A l’existir risc d’accident mecànic als peus i donar‐se la possibilitat de perforació de les soles per claus, serà obligatori 
l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o sandàlies). 
 
Estaran homologats per la Norma MT‐5. Seran de classe III amb puntera i plantilla. 
 
El pes serà inferior a 800 gr. 
 
Quan els treballs s’hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’aigua o morter, les botes seran de goma. 
En aquest cas estaran homologades per la Norma MT‐27 i seran de classe E. 
 
 Guants 

Per  tal  d’evitar  les  agressions  a  les  mans  dels  treballadors,  sigui  dermatosi,  talls,  esgarrapades,  picadures,  etc., 
s’utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 
 

- Cotó o punt: treballs lleugers 
- Cuir: ús en general 
- Malla metal∙lica: manipulació de xapes tallants 
- Lona: manipulació de fusta 

 
Estaran homologats per la Norma MT‐11, si s’utilitzen per a protecció davant agressius químics, o bé per la Norma MT‐
14 si hi ha el risc de electrocució. 
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 Cinturons de seguretat 
En tot treball d’alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ús de cinturó de seguretat: 
 

- Classe A: Quan el treballador no necessiti desplaçar‐se o estigui limitat en els seus desplaçaments. L’element 
serà sempre tens per tal d’impedir la caiguda lliure. 

- Classe B: Quan el treballador pugui estar suspès només hi hagin esforços estàtics (però de  l’usuari). Mai 
haurà de donar‐se la possibilitat de caiguda lliure. 

- Classe C: Quan el treballador pugui desplaçar‐se i hi hagi la possibilitat de caiguda lliure. Es vigilirà de manera 
especial la seguretat del punt d’ancoratge així com la seva resistència. 

 
Estaran degudament homologats per les Normes MT‐13, MT‐21 i MT‐22. 
 
 Dispositius anticaigudes 

Quan els  treballadors  realitzin operacions d’elevació  i/o descens  s’utilitzaran dispositius anticaigudes dels  següents 
tipus: 
 

- Classe A: En operacions d’elevacions i descens, havent‐hi llibertat de moviments 
- Classe B: En operacions de descens o evacuació ràpida de persones 
- Classe C: Per a treballs de curta durada i en situacions de bastimentades Estaran homologats per la Norma 

MT‐28. 
 

 Protectors auditius 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea amb un nivell de soroll superior a 80 db (compressor, martell pneumàtic, 
serra de disc), serà obligatori la utilització de protectors d’audició, que seran sempre d’ús individual. 
 
Podran ser taps, orelleres o casc antisorolls, de classe A, B, C, D o E, segons l’atenuació. Estaran degudament homologats 
per la Norma MT‐2. 
 
 Protectors de la vista 

Quant  els  treballadors  estiguin  exposats  a  projecció  de  partícules,  pols,  fums,  esquitxades  de  líquid,  radiacions 
perilloses, o enllumenaments, hauran de protegir‐se la vista mitjançant ulleres de seguretat i/pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció estaran homologades segons la Norma MT‐16 i MT‐17. 
 
Les  pantalles  contra  protecció  de  cossos  físics  hauran de  ser  de material  orgànic,  transparent  i  lliure  de  ratlles  o 
deformacions. 
 
En el cas de les pantalles de soldador, s’ajustaran a les homologacions recollides en les Normes MT‐3, MT‐18 i MT‐19. 
Les pantalles  tindran dobles vidre, essent  retràctil  l’obscuritat per  facilitar el picat de  l’escòria. Podran  ser de mà, 
ajustar‐se al cap del treballador, o acoplar‐se al casc de seguretat. 
 
 Proteccions de les vies respiratòries 

Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall amb disc de les peces ceràmiques 
o prefabricats de formigó, s’utilitzaran màscares amb filtre mecànic, segons homologació amb les Normes MT‐17, MT‐
18 i MT‐19. 
 
 Roba de treball 

Els treballadors hauran d’utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia empresa. 
 
Serà de teixit lleuger i flexible ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals (parts girades, etc.) i de fàcil 
neteja. 
 
En els casos dels treballs sota pluja o condicions d’humitat anàlogues s’els dotarà de roba impermeable. 
 
En els casos de treballs amb xerrac mecànic i/o desbrossadores s’utilitzaran pantalons antitall homologats. S’acomplirà 
la normativa europea EN‐381, clase 2 (24 m/s) amb protecció antitall de 6 a 9 capes. També s’utilitzarà jaqueta antitall, 
normativa europea EN‐ 340, EN‐381. 
 

3.3.2. Proteccions col∙lectives 
 
Es distingiran els  equips que  garanteixin  la  impossibilitat d’un  accident  (prevenció) d’aquells que  encara no  evitin 
l’accident, si poden evitar lesions o disminuir la seva gravetat (protecció). S’empraran els següents equips de protecció 
col∙lectiva els quals s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 
 
 Pòrtics limitadors de gàlig 

Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
 
 Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran, com a mínim 90 cm d’alçada, estant constituïdes a base de tubs metàl∙lics. Disposaran de potes per mantenir 
la seva verticalitat. 
 
 Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per medi de rodons fixats al mateix, o d’altre 
manera eficaç. 
 
 Xarxes 

Seran de poliamida les seves carcterístiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora per 
la qual estan previstes. 
 
 Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratge i suports 

Tindran  suficient  resistència  per  suportar  els  esforços  als  que  puguin  ser  sotmesos  d’acord  amb  la  seva  funció 
protectora. 
 
 Escut de seguretat 

Tindran resistència i vol adequat per suportar l’impacte dels materials i la seva protecció cap l’exterior. 
 
 Reg de deixalles 

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es produeixin taps, tallant‐se 
el cabal d’aigua cada cop que s’efectuï aquesta operació. 
 
 Senyalització 

Es disposaran senyals en els accessos a la zona de treball de forma visible: 
 

- Stop 
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- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 
- Risc  elèctric,  caiguad d’objectes,  caiguda  a  diferent nivell, maquinària pesada  en moviment,  càrregues 

sospeses, incendi i explosions 
- Entrada i sortida de vhicles 
- Prohibit el pas a tota persona aliena a la zona de treball 
- Farmaciola i extintor 

 
 Cordó d’abalisament 

S’empraran conjuntament amb  les senyalitzacions corresponents per delimitar clarament  les zones de treball en  les 
quals estarà prohibida l’entrada a persones o vehicles aliens a les mateixes. 
 
També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació com són: col∙locació d’elements 
prefabricats (plaques de sobre, bigues metàl∙liques, encavalcada de coberta) i operacions metàl∙liques (quan el director 
facultatiu ho trobi oportú) pel seu evident perill o la integritat física de les persones. 
 
En tots els casos que calgui, en el seu ús es garantiran les suficients distàncies de seguretat que el risc necessiti. 
 
 
3.4. Serveis de prevenció 

 

3.4.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
 
Les actuacions hauran de comptar amb un Tècnic de Seguretat i Salut. La seva missió serà la de prevenció dels riscs que 
puguin presentar‐se durant l’execució dels treballs i assessorar al Director facultatiu sobre les mesures de seguretat a 
adoptar. També investigarà les causes dels accidents per modificar els condicionants que le van produir per tal d’evitar 
la seva repetició. 
 

3.4.2. Servei mèdic 
 
L’Empresa executora disposarà d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat. 
 
 
3.5. Vigilància de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut 

 
Es nomenarà, si s’escau, un Vigilant de Seguretat, d’acord amb el previst a l’Ordenança General de Seguretat i Salut en 
el Treball. 
 
 
3.6. Pla de Seguretat i Salut 

 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi Bàsic als seus medis i mètodes 
d’execució. 
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici dels treballs pel Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, o en la 
seva absència, per la Direcció facultativa o el Tècnic de seguiment dels treballs el qual vetllarà la seva aplicació pràctica. 

4. NORMATIVA APLICABLE 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
 
‐ Convenis col∙lectius. 
‐ “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 
1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  
octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 
‐ “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del 
títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, 
R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, 
“R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” 
i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 
‐ “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. 
Modificada  per  “R.D.  2403/1985  (BOE  30  de  diciembre  de  1985)“,  “R.D.  1346/1989  (BOE  7  de  noviembre  1989)“  i  anul∙lada 
parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
‐ “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en las 
que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 
‐ “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de  trabajo. OM 16 de diciembre de 1987  (BOE 29 de diciembre de 
1987)”. 
‐ “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones 
de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 
‐“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 
614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
‐  “Real  Decreto  363/1995,  de  10  de  marzo,  por  la  que  se  aprueba  el  reglamento  sobre  notificación  de  sustancias  nuevas  y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 
‐ “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
‐ “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden 
de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 
de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
‐ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 
1997)”. Complementat per  “Orden TAS/2947/2007  (BOE 11 de octubre de 2007)”  i modificat per  “R.D. 2177/2004  (BOE 13 de 
noviembre de 2004)”. 
‐ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
‐ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 
18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 
‐ “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 
de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 
‐ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre 
de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat 
per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
‐ Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
‐ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 
de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 
‐ “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 
‐ “Protección de  la seguridad y  la salud de  los  trabajadores contra  los  riesgos  relacionados con  los agentes químicos durante el 
trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
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‐ “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
(BOE de 26 de julio de 2001)”. 
‐ “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre 
de 2003)”. 
‐ “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
‐  “Real Decreto 171/2004, por el que  se desarrolla el artículo 24 de  la  Ley 31/1995 de prevención de  laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004)”.  
‐ “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
‐ “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
‐  “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que  se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que  se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  
‐ “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 
‐ “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  
‐ “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro  (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
‐ “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  
‐  “Real  Decreto  1109/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la 
subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
‐ Decret 102/2008, de 6 de maig, de  creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per  intervenir en el procés de 
contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 
‐ “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con  la  finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 
‐ Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de 
prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de 
febrer de 2009). 
‐ “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de 
la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 
‐ “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, 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 
mecànicas”. 
‐ “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 
‐ “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 
hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“. 
‐ ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 
‐ ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y 
compuestos organoestánnicos).'' 
‐  ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril,  sobre  la protección de  la  salud y  la  seguridad de  los  trabajadores  contra  los  riesgos 
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 
‐ ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por 

el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de  junio de 
2010).'' 
‐ ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 
‐ Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 
2010). 
‐ “Real Decreto 843/2011, de 17 de  junio, por el que  se establecen  los criterios básicos  sobre  la organización de  recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 
‐ “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 
‐ “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 
‐ ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 
‐ ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) 
nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
‐ ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
‐ ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico.'' 
‐ ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el anexo 
XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
‐  ''Reglamento  (UE) nº 835/2012 de  la Comisión, de 18 de  septiembre de 2012, por el que  se modifica el Reglamento  (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 
‐  ''Reglamento  (UE) nº 848/2012 de  la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en  lo que respecta a  los 
compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
‐ ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al mercurio, 
el  anexo  XVII  del  Reglamento  (CE)  nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 
‐ ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) 
nº  1907/2006  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  registro,  la  evaluación,  la  autorización  y  la  restricción  de  las 
sustancias y preparados químicos (REACH).'' 
‐ ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y mezclas químicas (REACH).'' 
‐  ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de 
revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.'' 
‐  ''Ley 5/2013, de 11 de  junio, por  la que  se modifican  la  Ley 16/2002, de 1 de  julio, de prevención y  control  integrados de  la 
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.'' 
‐  ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por  la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y 
etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 
‐ ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos 
sobre el procedimiento para  la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos  laborales, así como 
sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 
‐ ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone 
la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 
‐ “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 
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‐ “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la 
protección  contra  los peligros derivados de  la exposición a  radiaciones  ionizantes, y  se derogan  las Directivas 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 
‐ “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera 
en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014).” 
‐ “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC‐RAT 01 a 23.” 
‐ Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 
‐ “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificación técnica de interoperabilidad 
relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 
‐ “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con relación al estudio ampliado de 
toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 
‐ “Reglamento  (UE) 2015/326 de  la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con  relación a  los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 
‐ “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 
‐ “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 
‐ “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.” 
‐ “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen 
los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 
‐ “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por  la que se modifica  la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por  la que se 
desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido 
a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 
‐ “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 
‐ ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 
‐  ''Directiva (UE) 2017/164 de  la Comisión, de 31 de enero de 2017, por  la que se establece una cuarta  lista de valores  límite de 
exposición profesional  indicativos de conformidad con  la Directiva 98/24/CE del Consejo y por  la que se modifican  las Directivas 
91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 
‐ “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos 
para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero de 2017).” 
‐ “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 
‐ “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre 
de 2017).” 
‐ ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 04.7.06 ''Control de gases 
tóxicos  en  la  atmósfera  de  las  actividades  subterráneas''  y  se  modifica  la  instrucción  técnica  complementaria  05.0.02 
''Especificaciones para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en la corriente 
de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.'' 
‐ ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
actualiza  el  listado  de  normas  de  la  instrucción  técnica  complementaria  ITC‐ICG  11  del  Reglamento  técnico  de  distribución  y 
utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 
‐ ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por 
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

‐ ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH).'' 
‐  ''Reglamento  (UE) 2020/878 de  la Comisión de 18 de  junio de 2020 por el que se modifica el anexo  II del Reglamento  (CE) nº 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y mezclas químicas (REACH).'' 
‐ ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 
‐ ''Real Decreto‐ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias 
en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 
  
Condicions ambientals 
 
‐ Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 05 d’agost de 1985). 
‐ Ordre de 30 de  juny de 1987, sobre registre de dades de control de  l’ambient  laboral  i vigilància mèdica en empreses amb risc 
d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987). 
‐ “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
‐ “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
‐ “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de 
junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
‐  “Real  decreto  212/2002,  de  22  de  febrero  de  2002,  por  el  que  se  regulan  las  emisiones  sonoras  en  el  entorno  debidas  a 
determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo 
de 2006)”. 
‐ “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 
‐  “Ley  ordinaria  37/2003  del  Ruido  de  17  de  noviembre  (BOE  de  18  noviembre  de2003)”.  Desenvolupada  per  “Real  Decreto 
1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 
‐ “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 
10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
(BOE 11 de marzo de 2006)”.  
‐ “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente 
a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 
‐ “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”. 
‐ “Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.'' 
‐ ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.'' 
  
Incendis 
 
‐ Ordenances municipals. 
‐ Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
de 24 de Febrer de 2003). 
‐ ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 
139, de 12 de junio de 2017).'' 
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Equips i maquinària 
 
‐ “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión 
hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
‐ “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. 
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 
‐ “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan  las disposiciones de aplicación de  la Directiva del Consejo de  las 
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   
‐ “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la instalación de 
ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
‐ “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
‐ “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. RD  
773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
‐ “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 
‐ ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la 
Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998).” 
‐ ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 
‐  ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen  las disposiciones mínimas de seguridad y salud para  la utilización por  los  trabajadores de  los equipos de  trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
‐ “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de  la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real 
Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus  instrucciones técnicas 
complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 
‐ ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de 
las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 
‐ “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 
‐ “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan  las disposiciones de aplicación de  la Directiva 2010/35/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de  junio de 2010  sobre equipos a presión  transportables y por  la que  se derogan  las 
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 
‐  ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que  se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que  se 
establecen  las  normas  para  la  comercialización  y  puesta  en  servicio  de  las máquinas,  para  incluir  los  riesgos  de  aplicación  de 
plaguicidas.'' 
‐  ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba  la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1  ''Ascensores'' del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 
febrero de 2013).'' 
‐ “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 
los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 2015).” 
‐ “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización 
de ascensores y componentes de seguridad para ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 
‐ ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos 
para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 
‐ ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 
‐  ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del  informe anual para el  transporte de mercancías peligrosas por 
carretera.'' 
‐ Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 
de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
“Norma UNE‐58921‐IN  Instrucciones  para  la  instalación, manejo, mantenimiento,  revisiones  e  inspecciones  de  las  plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
  
Equips de protecció individual 
 
‐ “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre 
(BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo 
de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 
1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril 
de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de 
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
‐ “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 
de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
‐ “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual”.  
‐ “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000, Equipos de 
protección  respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con  la Directiva 89/686/CEE del 
Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
‐ “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión (refundición).” 
‐ ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas armonizadas para los equipos 
de protección individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 
‐ Normes Tècniques Reglamentàries. 
  
Senyalització 
 
‐ “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
‐ “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
‐ Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  
Diversos 
 
‐ “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE 
de 1 de julio de 1986)”. 
‐ “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 
instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
‐ “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 
‐ Convenis col∙lectius. 
‐ “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 
‐  ''Orden  TIN/1071/2010,  de  27  de  abril,  sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las  comunicaciones  de  apertura  o  de 
reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 
‐  “Directiva  2014/28/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de  febrero  de  2014,  relativa  a  la  armonización  de  las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 
‐ ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 
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‐  ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
y registro.'' 
 
Figueres, maig de 2022. 
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$

Sistema de referència
ETRS89 UTM fus 31

Cubeta superior de
la bassa principal

Cubeta inferior de 
les basses temporànies

Millora dels hàbitats aquàtics
Ampliació de la làmina d'aigua de la bassa principal
Rebaix suavitzat per a connectar amb la làmina d'aigua de la bassa 
principal.
Retirada d'elements vegetals entorn les basses temporànies
Desbrossada selectiva d'arbusts i d'enfiladisses que envaeixen les 
cubetes de la zona de les basses temporànies amb tala puntual de 
peus arboris.

Definició de les actuacions 3.1Consolidació del medi aquàtic
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$

Aclarida de vegetació
Aclarida d'agrupacions de ginesta

Estassada de rebrots d'ullastre, om i desbrossada d'esbarzer

Aclarida de rebrots de freixe

Desbrossada selectiva per a la recuperació de prat obert

Eliminació d'espècies exòtiques
Control de l'atzavara

Recuperació d'entorns 
Integració i adequació de la zona d'ampliació de la bassa

Cicatritzat de camí o corriol existent

Definició de les actuacions 3.2Millora d'hàbitats i de cobertes vegetals

DIN A3 1:800 0 8 16 24 324 m

Ginesta (Spartium junceum)

Ullastre (Olea europaea var. sylvestris), om (Ulmus minor) i
esbarzer (Rubus ulmifolius)

Freixe (Fraxinus angustifolia)

Atzavara (Agave americana)
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Sistema de refer è ncia
ETRS89 UTM fus 31

La zona humida,
els seus valors i la seva història

Identificació
de l'espai

Les zones
de prat obert

Les basses
temporals

Geologia i
registre fòssil

Les plantes
aquàtiques

Canalització de visitants i ordenació de l'ús públic
Millora de traçat del camí perimetral

Instal·lació de passera de fusta tractada

Senyalització i difusió de valors
!( Plafó general informatiu

!( Rètol temàtic informatiu

Recuperació i anivellament del ferm del camí de circumval∙lació
de les basses per a eliminar xaragalls i soscavaments i 
marcatge de fins a 1,50 m d'amplada.

Instal∙lació de passera de fusta de pi tractada de 1,50 m d'amplada,
acabat amb rodapeus, amb doble suport d'ancoratge al sòl.

Definició de les actuacions 3.3Ordenació de l'ús públic a la Zona Humida
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Preservació de corriol existent

Instal∙lació de suport de fusta de pi tractada amb teulada,
amb plafons informatius 1300x1000mm.

Instal∙lació de suport de fusta de pi tractada, amb r è tol temàtic
indicatiu 450x450mm.
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Elements per a la canalització de visitants 4.1Instal·lació d'una passera a la bassa principal

DIN A3 1:110 0 1 2 3 40,5 m

SECCIÓ
LONGITUDINAL
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4.2
DIN A3 1:25 0 0,25 0,5 0,75 10,125 m

Definició de la passera de fusta tractada
Elements per a la canalització de visitants
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de diàmetre 16 mm i 250 mm de llargària
amb dues femelles i dues volanderes
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Plafó informatiu
1300x1000 mm

Pals quadrats de 9x9 cm

0,090

EXEMPLE D'IMPLANTACIÓ

Panell encadellat posterior
apte per a instal·lar

un segon plafó

EXEMPLE DE CONTINGUT, DE FORMAT I DE DISSENY

Suport de fusta tractada
amb teulada

Senyalització per a l'ordenació de l'espai 5.1
DIN A3 1:20 0 0,2 0,4 0,6 0,80,1 m

Definició del plafó general informatiu
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Suport de fusta tractada,
amb pal quadrat de 7x7 cm
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Panell encadellat posterior

Senyalització per a l'ordenació de l'espai 5.2
DIN A3 1:20 0 0,2 0,4 0,6 0,80,1 m

Definició del rètol temàtic informatiu
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INSTAL·LACIÓ DE CAIXES-REFUGI
Entre 4 i 5 m d'alçada, amb l’entrada lliure d’obstacles.
Orientades cap al SE o SO, amb una insolació d'entre 5h i 7h al dia.

Pal de fusta
de Ø 160 mm

N

EXEMPLE D'IMPLANTACIÓ DE LES CAIXES-REFUGI
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ESQUEMA TIPUS D'INSTAL·LACIÓ D'UNA PORTA REIXADA PER A LA CAVITAT SUBTERRÀNIA
Porta de reixa construïda a mida, amb barres horitzontals d'acer de Ø20 mm, espaiades 15 cm entre elles
i soldades en marc d'acer de 10x40 mm d'acord amb les directrius EUROBATS Publications Series No. 2
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DETALL D'ORIENTACIÓ DE LES CAIXES-REFUGI

FOTOGRAFIES DE L'ESTAT ACTUAL DE L'ACCÉS A LA CAVITAT SUBTERRÀNIA
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DETALLS CONSTRUCTIUS DE LA CAIXA-REFUGI
Caixa de fusta de pi formada per panells de 15 mm de gruix, amb talls transversals
paral·lels de 2 mm al panell del darrera, perquè els ratpenats puguin accedir fàcilment
a l'interior i penjar-s'hi, i dos forats per a la subjecció de la caixa.

Escala 1:8 - Unitats en mm

Adequació de refugis per a ratpenats 6.1Instal·lació de caixes-refugi i de porta reixada
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP6 h Ajudant fuster 23,25000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 23,07000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 26,62000 €

A01-FEPL h Ajudant d'obra 29,75000 €

A0D-0007 h Manobre 21,70000 €

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 25,99000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 26,46000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 30,00000 €

A0K-002B h Tècnic mig o superior 42,24000 €

A0L-002F h Tècnic de jardineria de grau mig 50,80000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C133-00ET h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb barrina de 15 a 61 cm de diàmetre 49,20000 €

C134-00F7 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador 44,59000 €

C134-00F8 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb corró de 200 kg 44,59000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 87,46000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,56000 €

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 39,37000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 3,32000 €

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,17000 €

CR11Q012 h Motoserra (MQ012) 3,28000 €

CR11Q02Z h Biotrituradora de restes vegetals i brancada, amb capacitat per a tractar de 5 a 10 m3/h, amb tolva
d'alimentació, transportable manualment

13,00000 €

CR11-00JR h Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball de 1.5 a 2 m

42,97000 €

CR23-009Z h Motocultor 25,28000 €

CRL0-002K h Aparell manual a motor per a tractaments fitosanitaris i herbicides 27,01000 €

Memòria valorada per a l’execució de treballs de millora ambiental 
i d’ordenació de l’ús públic a la Zona Humida de les Basses del Terrisser 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B03J-0K8I t Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 25 mm 16,17000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

61,53000 €

B0AB-100Z u Barilla roscada, d'acer inoxidable, de diàmetre 16 mm i 250 mm de llargària, inclou dues femelles i
dues volanderes

4,16000 €

B0AQ-H00Z u Vis d'acer inoxidable de diàmetre 6mm i 80 mm de llargada 0,45000 €

B43R0010 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 14,5 cm d'amplada i de 4,5
cm de gruix, de 150 cm de llargada

10,96000 €

B43R0015 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 14,5 cm d'amplada i de 6,8
cm de gruix, de 400 cm de llargada

37,09000 €

B43R0020 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 9,5 cm d'amplada i de 4,5
cm de gruix, de 300 cm de llargada

12,13000 €

B43R0025 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 9,5 cm d'amplada i de 4,5
cm de gruix, de 40 cm de llargada

1,62000 €

B43R0030 u Biga de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 14 cm d'amplada i de 14 cm
de gruix, de 350 cm de llargada

64,31000 €

BBB0-0001 u Placa 450x450 mm tipus Dibond (Alucobond) de 3 mm de gruix, amb vinil imprès i laminat 15,20000 €

BBB0-0002 u Placa 1300x1000 mm tipus Dibond (Alucobond) de 3 mm de gruix, amb vinil imprès i laminat 97,50000 €

BBB0-0S01 u Suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV, formada per un pal quadrat 70x70
mm i un panell encadellat 550x550 mm, per a un rètol a una cara i alçada útil, una vegada ancorat
al sòl, d'1,5-2 m

268,00000 €

BBB0-0S02 u Suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV, formada per dos pals quadrats 90x90
mm i un panell encadellat 1500x1200 mm amb teulada, per a plafó a dues cares i alçada útil, una
vegada ancorat al sòl, d'1,5-2 m

476,00000 €

BRD00D60 u Caixa-niu per a xot de fusta, diàmetre del forat d'entrada 60 mm 42,00000 €

BRD00Q01 u Caixa-refugi per a ratpenats de fusta, cavitat única de 200x120x90 mm 18,90000 €

BRD01B26 u Caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B 26 mm, diàmetre del forat d'entrada 26
mm

27,50000 €

BRD01B32 u Caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B 32 mm, diàmetre del forat d'entrada 32
mm

27,50000 €

BRD0AUX1 u Ganxo d'acer zincat per a penjar caixes-niu 3,30000 €

BRD0AUX2 u Pal elèctric de fusta, usat i sanejat, diàmetre 10-20 cm de 6m de llarg 62,40000 €

BRD0AUX3 u suport d'acer zincat i cargoleria per a penjar caixes-niu 8,40000 €

BRD0FT28 u Caixa-niu per a xoriguer tipus Schwegler Nest box 28 148,96000 €

BRD10Q01 u Porta reixada per a cavitat subterrània, construïda a mida, amb barres horitzontals d'acer de
diàmetre 20mm, espaiades 15 cm entre elles i soldades en marc d'acer, d'acord amb les directrius
EUROBATS. Inclou pany o mecanisme similar de tancament practicable

274,20000 €

BRL1-0TY4 l Producte herbicida residual 86,73000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 4,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 21,70000 = 0,21700

Subtotal: 0,21700 0,21700

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,0478 /R x 87,46000 = 4,18059

Subtotal: 4,18059 4,18059

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00326

COST DIRECTE 4,40085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40085

P-2 P241-F00Z m3 Transport de terres amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 6,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,170 /R x 39,37000 = 6,69290

Subtotal: 6,69290 6,69290

COST DIRECTE 6,69290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69290

P-3 P43R-00PS m Instal·lació de passera de fusta de pi tractada en
autoclau amb grau de proteccio IV, d'1,5 m
d'amplada, acabat amb rodapeus

Rend.: 1,000 441,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 3,000 /R x 26,46000 = 79,38000

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 23,25000 = 69,75000

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 21,70000 = 65,10000

Subtotal: 214,23000 214,23000

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,110 /R x 3,32000 = 0,36520

C133-00ET h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
barrina de 15 a 61 cm de diàmetre

0,195 /R x 49,20000 = 9,59400

Subtotal: 9,95920 9,95920

Materials

B43R0015 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, de 14,5 cm d'amplada i de 6,8 cm de
gruix, de 400 cm de llargada

0,560      x 37,09000 = 20,77040

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,100      x 61,53000 = 6,15300

B43R0030 u Biga de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de
proteccio IV, de 14 cm d'amplada i de 14 cm de gruix,
de 350 cm de llargada

1,000      x 64,31000 = 64,31000



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

B43R0020 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, de 9,5 cm d'amplada i de 4,5 cm de
gruix, de 300 cm de llargada

0,720      x 12,13000 = 8,73360

B43R0010 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, de 14,5 cm d'amplada i de 4,5 cm de
gruix, de 150 cm de llargada

6,400      x 10,96000 = 70,14400

B0AB-100Z u Barilla roscada, d'acer inoxidable, de diàmetre 16 mm
i 250 mm de llargària, inclou dues femelles i dues
volanderes

2,000      x 4,16000 = 8,32000

B0AQ-H00Z u Vis d'acer inoxidable de diàmetre 6mm i 80 mm de
llargada

34,000      x 0,45000 = 15,30000

B43R0025 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, de 9,5 cm d'amplada i de 4,5 cm de
gruix, de 40 cm de llargada

1,360      x 1,62000 = 2,20320

Subtotal: 195,93420 195,93420

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 420,12340 = 21,00617

Subtotal: 21,00617 21,00617

COST DIRECTE 441,12957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,12957

P-4 PBBB-0C01 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a
l'autoclau classe d'ús IV per a rètol informatiu
450x450 mm, ancorat al sòl i amb una alçada útil
d'1,5-2 m

Rend.: 1,000 333,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPL h Ajudant d'obra 0,800 /R x 29,75000 = 23,80000

A0D-0007 h Manobre 0,800 /R x 21,70000 = 17,36000

Subtotal: 41,16000 41,16000

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 1,200 /R x 3,32000 = 3,98400

Subtotal: 3,98400 3,98400

Materials

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,080      x 61,53000 = 4,92240

BBB0-0S01 u Suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe
d'ús IV, formada per un pal quadrat 70x70 mm i un
panell encadellat 550x550 mm, per a un rètol a una
cara i alçada útil, una vegada ancorat al sòl, d'1,5-2 m

1,000      x 268,00000 = 268,00000

Subtotal: 272,92240 272,92240

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 318,06640 = 15,90332

Subtotal: 15,90332 15,90332

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 333,96972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 333,96972

P-5 PBBB-0C02 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a
l'autoclau classe d'ús IV per a plafó informatiu
1300x1000 mm, ancorat al sòl i amb una alçada útil
d'1,5-2 m

Rend.: 1,000 579,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPL h Ajudant d'obra 1,200 /R x 29,75000 = 35,70000

A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 21,70000 = 26,04000

Subtotal: 61,74000 61,74000

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 1,400 /R x 3,32000 = 4,64800

Subtotal: 4,64800 4,64800

Materials

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,160      x 61,53000 = 9,84480

BBB0-0S02 u Suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe
d'ús IV, formada per dos pals quadrats 90x90 mm i
un panell encadellat 1500x1200 mm amb teulada, per
a plafó a dues cares i alçada útil, una vegada ancorat
al sòl, d'1,5-2 m

1,000      x 476,00000 = 476,00000

Subtotal: 485,84480 485,84480

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 552,23280 = 27,61164

Subtotal: 27,61164 27,61164

COST DIRECTE 579,84444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 579,84444

P-6 PBBB-0D01 u Col·locació de rètol informatiu 450x450 mm en suport
existent. Inclou disseny, maquetació i impressió en
placa

Rend.: 1,000 217,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 4,500 /R x 42,24000 = 190,08000

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,500 /R x 23,07000 = 11,53500

Subtotal: 201,61500 201,61500

Materials

BBB0-0001 u Placa 450x450 mm tipus Dibond (Alucobond) de 3
mm de gruix, amb vinil imprès i laminat

1,000      x 15,20000 = 15,20000

Subtotal: 15,20000 15,20000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,330 %  s 216,81515 = 0,71549

Memòria valorada per a l’execució de treballs de millora ambiental 
i d’ordenació de l’ús públic a la Zona Humida de les Basses del Terrisser 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,71549 0,71549

COST DIRECTE 217,53049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,53049

P-7 PBBB-0D02 u Col·locació de plafó informatiu 1300x1000 mm en
suport existent. Inclou disseny, maquetació i
impressió en placa

Rend.: 1,000 880,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 16,000 /R x 42,24000 = 675,84000

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,1065 /R x 23,07000 = 25,52696

Subtotal: 701,36696 701,36696

Materials

BBB0-0002 u Placa 1300x1000 mm tipus Dibond (Alucobond) de 3
mm de gruix, amb vinil imprès i laminat

1,000      x 97,50000 = 97,50000

Subtotal: 97,50000 97,50000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,200 %  s 798,86696 = 81,48443

Subtotal: 81,48443 81,48443

COST DIRECTE 880,35139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 880,35139

P-8 PR11-Z001 m2 Desbrossada selectiva manual de matoll, inclou
trituració de material in situ

Rend.: 1,000 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 30,00000 = 0,30000

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,010 /R x 26,62000 = 0,26620

Subtotal: 0,56620 0,56620

Maquinària

CR11Q02Z h Biotrituradora de restes vegetals i brancada, amb
capacitat per a tractar de 5 a 10 m3/h, amb tolva
d'alimentació, transportable manualment

0,028 /R x 13,00000 = 0,36400

CR11Q012 h Motoserra (MQ012) 0,040 /R x 3,28000 = 0,13120

CR10-005L h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,010 /R x 4,17000 = 0,04170

Subtotal: 0,53690 0,53690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00849

COST DIRECTE 1,11159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11159

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

P-9 PR11-Z002 m2 Desbrossada selectiva de matoll, inclou trituració de
material in situ

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,010 /R x 26,62000 = 0,26620

Subtotal: 0,26620 0,26620

Maquinària

CR11Q012 h Motoserra (MQ012) 0,025 /R x 3,28000 = 0,08200

CR11-00JR h Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència, amb
desbrossadora de martells i amb una amplària de
treball de 1.5 a 2 m

0,006 /R x 42,97000 = 0,25782

Subtotal: 0,33982 0,33982

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00399

COST DIRECTE 0,61001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61001

P-10 PR25-D00Z m2 Millora del traçat i del ferm del camí de
circumval.lació de les basses per a eliminar xaragalls
i soscavaments, inclou anivellament i compactació
puntual, fins a 1,5 m d'amplada

Rend.: 1,000 36,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 21,70000 = 10,85000

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,500 /R x 25,99000 = 12,99500

Subtotal: 23,84500 23,84500

Maquinària

C134-00F7 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador

0,050 /R x 44,59000 = 2,22950

C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,590 /R x 7,75000 = 4,57250

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,400 /R x 5,56000 = 2,22400

C134-00F8 h Minicarregadora sobre pneumàtics amb corró de 200
kg

0,050 /R x 44,59000 = 2,22950

Subtotal: 11,25550 11,25550

Materials

B03J-0K8I t Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 25 mm 0,100      x 16,17000 = 1,61700

Subtotal: 1,61700 1,61700

COST DIRECTE 36,71750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,71750

P-11 PR25-D0YZ m2 Esponjament del sòl per a cicatrització de corriol Rend.: 1,000 8,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,70000 = 4,34000

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,090 /R x 30,00000 = 2,70000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,04000 7,04000

Maquinària

CR23-009Z h Motocultor 0,050 /R x 25,28000 = 1,26400

Subtotal: 1,26400 1,26400

COST DIRECTE 8,30400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,30400

P-12 PRD00D60 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a xot
de fusta, diàmetre forat 60 mm

Rend.: 1,000 62,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,400 /R x 42,24000 = 16,89600

Subtotal: 16,89600 16,89600

Materials

BRD00D60 u Caixa-niu per a xot de fusta, diàmetre del forat
d'entrada 60 mm

1,000      x 42,00000 = 42,00000

BRD0AUX1 u Ganxo d'acer zincat per a penjar caixes-niu 1,000      x 3,30000 = 3,30000

Subtotal: 45,30000 45,30000

COST DIRECTE 62,19600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,19600

P-13 PRD00Q01 u Instal·lació de pal elèctric de fusta, usat i sanejat, de
diàmetre 10-20 cm, amb dues caixes-refugi per a
ratpenats de fusta d'una cavitat de 200x120x90 mm,

Rend.: 1,000 205,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPL h Ajudant d'obra 1,200 /R x 29,75000 = 35,70000

A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 21,70000 = 26,04000

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,400 /R x 42,24000 = 16,89600

Subtotal: 78,63600 78,63600

Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 1,400 /R x 3,32000 = 4,64800

Subtotal: 4,64800 4,64800

Materials

BRD0AUX2 u Pal elèctric de fusta, usat i sanejat, diàmetre 10-20
cm de 6m de llarg

1,000      x 62,40000 = 62,40000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,200      x 61,53000 = 12,30600

BRD00Q01 u Caixa-refugi per a ratpenats de fusta, cavitat única de
200x120x90 mm

2,000      x 18,90000 = 37,80000

Subtotal: 112,50600 112,50600

Altres

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 195,79000 = 9,78950

Subtotal: 9,78950 9,78950

COST DIRECTE 205,57950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,57950

P-14 PRD01B26 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a
mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B 26 mm

Rend.: 1,000 47,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,400 /R x 42,24000 = 16,89600

Subtotal: 16,89600 16,89600

Materials

BRD01B26 u Caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest
box 1B 26 mm, diàmetre del forat d'entrada 26 mm

1,000      x 27,50000 = 27,50000

BRD0AUX1 u Ganxo d'acer zincat per a penjar caixes-niu 1,000      x 3,30000 = 3,30000

Subtotal: 30,80000 30,80000

COST DIRECTE 47,69600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,69600

P-15 PRD01B32 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a
mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B 32 mm

Rend.: 1,000 47,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,400 /R x 42,24000 = 16,89600

Subtotal: 16,89600 16,89600

Materials

BRD01B32 u Caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest
box 1B 32 mm, diàmetre del forat d'entrada 32 mm

1,000      x 27,50000 = 27,50000

BRD0AUX1 u Ganxo d'acer zincat per a penjar caixes-niu 1,000      x 3,30000 = 3,30000

Subtotal: 30,80000 30,80000

COST DIRECTE 47,69600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,69600

P-16 PRD0FT28 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a
xoriguer tipus Schwegler Nest box 28

Rend.: 1,000 191,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 0,800 /R x 42,24000 = 33,79200

Subtotal: 33,79200 33,79200

Materials

BRD0AUX3 u suport d'acer zincat i cargoleria per a penjar caixes-niu 1,000      x 8,40000 = 8,40000

BRD0FT28 u Caixa-niu per a xoriguer tipus Schwegler Nest box 28 1,000      x 148,96000 = 148,96000

Memòria valorada per a l’execució de treballs de millora ambiental 
i d’ordenació de l’ús públic a la Zona Humida de les Basses del Terrisser 
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 157,36000 157,36000

COST DIRECTE 191,15200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,15200

P-17 PRD10Q01 u Instal·lació de porta reixada per a cavitat subterrània,
construïda a mida, amb barres horitzontals d'acer de
diàmetre 20mm, espaiades 15 cm entre elles i
soldades en marc d'acer, d'acord amb les directrius
EUROBATS. Inclou pany o mecanisme similar de
tancament practicable.

Rend.: 1,000 375,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,500 /R x 21,70000 = 32,55000

A01-FEPL h Ajudant d'obra 1,500 /R x 29,75000 = 44,62500

Subtotal: 77,17500 77,17500

Materials

BRD10Q01 u Porta reixada per a cavitat subterrània, construïda a
mida, amb barres horitzontals d'acer de diàmetre
20mm, espaiades 15 cm entre elles i soldades en
marc d'acer, d'acord amb les directrius EUROBATS.
Inclou pany o mecanisme similar de tancament
practicable

1,000      x 274,20000 = 274,20000

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,100      x 61,53000 = 6,15300

Subtotal: 280,35300 280,35300

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 357,52800 = 17,87640

Subtotal: 17,87640 17,87640

COST DIRECTE 375,40440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 375,40440

P-18 PRD2AR01 u Col·locació de plataforma d'assolellament utilitzant
troncs i/o condicionament de zona favorable a la
posta de tortugues

Rend.: 1,000 91,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0K-002B h Tècnic mig o superior 1,000 /R x 42,24000 = 42,24000

A01-FEPL h Ajudant d'obra 1,500 /R x 29,75000 = 44,62500

Subtotal: 86,86500 86,86500

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 86,86500 = 4,34325

Subtotal: 4,34325 4,34325

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 91,20825
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,20825

P-19 PRD3IA01 u Integració i adequació de la zona d'ampliació de la
bassa principal, mitjançant la creació de refugis,
transplantament de plantes o propàguls de la mateixa
bassa i/o acabat superficial que permeti una
integració efectiva a curt-mig termini

Rend.: 1,000 1.549,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 16,000 /R x 26,62000 = 425,92000

A01-FEPL h Ajudant d'obra 16,000 /R x 29,75000 = 476,00000

A0K-002B h Tècnic mig o superior 12,000 /R x 42,24000 = 506,88000

Subtotal: 1.408,80000 1.408,80000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 1.408,80000 = 140,88000

Subtotal: 140,88000 140,88000

COST DIRECTE 1.549,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.549,68000

P-20 PRL3-H001 u Tractament químic per a l'eradicació d'atzavara
Agave americana, mitjançant herbicida de contacte i
segons protocol establert. Inclou tractament de
rosetes perimetral mitjançant aplicació localitzada

Rend.: 1,000 94,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,000 /R x 26,62000 = 26,62000

A0L-002F h Tècnic de jardineria de grau mig 0,9813 /R x 50,80000 = 49,85004

Subtotal: 76,47004 76,47004

Maquinària

CRL0-002K h Aparell manual a motor per a tractaments fitosanitaris
i herbicides

0,300 /R x 27,01000 = 8,10300

Subtotal: 8,10300 8,10300

Materials

BRL1-0TY4 l Producte herbicida residual 0,050      x 86,73000 = 4,33650

Subtotal: 4,33650 4,33650

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,000 %  s 88,90960 = 4,44548

Subtotal: 4,44548 4,44548
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,14705

COST DIRECTE 94,50207
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,50207

Memòria valorada per a l’execució de treballs de millora ambiental 
i d’ordenació de l’ús públic a la Zona Humida de les Basses del Terrisser 
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Obra 01  ACTUACIONS DE MILLORA AMBIENTAL BASSES DEL TERRISSER
Capítol 01  CONSOLIDACIÓ DEL MEDI AQUÀTIC

1 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 325,000

2 P241-F00Z m3 Transport de terres amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE 325,000

3 PR11-Z001 m2 Desbrossada selectiva manual de matoll, inclou trituració de material in situ

AMIDAMENT DIRECTE 243,000

Obra 01  ACTUACIONS DE MILLORA AMBIENTAL BASSES DEL TERRISSER
Capítol 02  MILLORA D'HÀBITATS I DE COBERTES VEGETALS

1 PR11-Z001 m2 Desbrossada selectiva manual de matoll, inclou trituració de material in situ

AMIDAMENT DIRECTE 2.100,000

2 PR11-Z002 m2 Desbrossada selectiva de matoll, inclou trituració de material in situ

AMIDAMENT DIRECTE 1.420,000

3 PRL3-H001 u Tractament químic per a l'eradicació d'atzavara Agave americana, mitjançant herbicida de contacte i segons
protocol establert. Inclou tractament de rosetes perimetral mitjançant aplicació localitzada

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

4 PRD3IA01 u Integració i adequació de la zona d'ampliació de la bassa principal, mitjançant la creació de refugis,
transplantament de plantes o propàguls de la mateixa bassa i/o acabat superficial que permeti una integració
efectiva a curt-mig termini

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PR25-D0YZ m2 Esponjament del sòl per a cicatrització de corriol

AMIDAMENT DIRECTE 91,000

Obra 01  ACTUACIONS DE MILLORA AMBIENTAL BASSES DEL TERRISSER
Capítol 03  ELEMENTS DE SUPORT PER A LA FAUNA AUTÒCTONA

1 PRD01B26 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B 26 mm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PRD01B32 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B 32 mm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

EUR
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3 PRD00D60 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a xot de fusta, diàmetre forat 60 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PRD00Q01 u Instal·lació de pal elèctric de fusta, usat i sanejat, de diàmetre 10-20 cm, amb dues caixes-refugi per a ratpenats
de fusta d'una cavitat de 200x120x90 mm,

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 PRD0FT28 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a xoriguer tipus Schwegler Nest box 28

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PRD10Q01 u Instal·lació de porta reixada per a cavitat subterrània, construïda a mida, amb barres horitzontals d'acer de
diàmetre 20mm, espaiades 15 cm entre elles i soldades en marc d'acer, d'acord amb les directrius EUROBATS.
Inclou pany o mecanisme similar de tancament practicable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PRD2AR01 u Col·locació de plataforma d'assolellament utilitzant troncs i/o condicionament de zona favorable a la posta de
tortugues

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01  ACTUACIONS DE MILLORA AMBIENTAL BASSES DEL TERRISSER
Capítol 04  ORDENACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DE LA ZONA HUMIDA

1 PR11-Z001 m2 Desbrossada selectiva manual de matoll, inclou trituració de material in situ

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

2 PR11-Z002 m2 Desbrossada selectiva de matoll, inclou trituració de material in situ

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

3 PR25-D00Z m2 Millora del traçat i del ferm del camí de circumval.lació de les basses per a eliminar xaragalls i soscavaments,
inclou anivellament i compactació puntual, fins a 1,5 m d'amplada

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

4 PBBB-0C02 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV per a plafó informatiu 1300x1000
mm, ancorat al sòl i amb una alçada útil d'1,5-2 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PBBB-0C01 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV per a rètol informatiu 450x450 mm,
ancorat al sòl i amb una alçada útil d'1,5-2 m

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 PBBB-0D02 u Col·locació de plafó informatiu 1300x1000 mm en suport existent. Inclou disseny, maquetació i impressió en
placa

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 PBBB-0D01 u Col·locació de rètol informatiu 450x450 mm en suport existent. Inclou disseny, maquetació i impressió en placa

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 P43R-00PS m Instal·lació de passera de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, d'1,5 m d'amplada, acabat
amb rodapeus

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

EUR

Memòria valorada per a l’execució de treballs de millora ambiental 
i d’ordenació de l’ús públic a la Zona Humida de les Basses del Terrisser 



QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 19

P-1 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-2 P241-F00Z m3 Transport de terres amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-3 P43R-00PS m Instal·lació de passera de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, d'1,5 m
d'amplada, acabat amb rodapeus

441,13 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-4 PBBB-0C01 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV per a rètol
informatiu 450x450 mm, ancorat al sòl i amb una alçada útil d'1,5-2 m

333,97 €

(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 PBBB-0C02 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV per a plafó
informatiu 1300x1000 mm, ancorat al sòl i amb una alçada útil d'1,5-2 m

579,84 €

(CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-6 PBBB-0D01 u Col·locació de rètol informatiu 450x450 mm en suport existent. Inclou disseny, maquetació i
impressió en placa

217,53 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 PBBB-0D02 u Col·locació de plafó informatiu 1300x1000 mm en suport existent. Inclou disseny, maquetació
i impressió en placa

880,35 €

(VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 PR11-Z001 m2 Desbrossada selectiva manual de matoll, inclou trituració de material in situ 1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-9 PR11-Z002 m2 Desbrossada selectiva de matoll, inclou trituració de material in situ 0,61 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-10 PR25-D00Z m2 Millora del traçat i del ferm del camí de circumval.lació de les basses per a eliminar xaragalls i
soscavaments, inclou anivellament i compactació puntual, fins a 1,5 m d'amplada

36,72 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-11 PR25-D0YZ m2 Esponjament del sòl per a cicatrització de corriol 8,30 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-12 PRD00D60 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a xot de fusta, diàmetre forat 60 mm 62,20 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-13 PRD00Q01 u Instal·lació de pal elèctric de fusta, usat i sanejat, de diàmetre 10-20 cm, amb dues
caixes-refugi per a ratpenats de fusta d'una cavitat de 200x120x90 mm,

205,58 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-14 PRD01B26 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B
26 mm

47,70 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-15 PRD01B32 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B
32 mm

47,70 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 20

P-16 PRD0FT28 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a xoriguer tipus Schwegler Nest box 28 191,15 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-17 PRD10Q01 u Instal·lació de porta reixada per a cavitat subterrània, construïda a mida, amb barres
horitzontals d'acer de diàmetre 20mm, espaiades 15 cm entre elles i soldades en marc
d'acer, d'acord amb les directrius EUROBATS. Inclou pany o mecanisme similar de
tancament practicable.

375,40 €

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-18 PRD2AR01 u Col·locació de plataforma d'assolellament utilitzant troncs i/o condicionament de zona
favorable a la posta de tortugues

91,21 €

(NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-19 PRD3IA01 u Integració i adequació de la zona d'ampliació de la bassa principal, mitjançant la creació de
refugis, transplantament de plantes o propàguls de la mateixa bassa i/o acabat superficial
que permeti una integració efectiva a curt-mig termini

1.549,68 €

(MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 PRL3-H001 u Tractament químic per a l'eradicació d'atzavara Agave americana, mitjançant herbicida de
contacte i segons protocol establert. Inclou tractament de rosetes perimetral mitjançant
aplicació localitzada

94,50 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-1 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

4,40 €

Altres conceptes 4,40000 €

P-2 P241-F00Z m3 Transport de terres amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics

6,69 €

Altres conceptes 6,69000 €

P-3 P43R-00PS m Instal·lació de passera de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, d'1,5 m
d'amplada, acabat amb rodapeus

441,13 €

B43R0030 u Biga de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 14 cm d'amplada i de
14 cm de gruix, de 350 cm de llargada

64,31000 €

B43R0025 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 9,5 cm d'amplada i de
4,5 cm de gruix, de 40 cm de llargada

2,20320 €

B43R0015 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 14,5 cm d'amplada i
de 6,8 cm de gruix, de 400 cm de llargada

20,77040 €

B43R0020 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 9,5 cm d'amplada i de
4,5 cm de gruix, de 300 cm de llargada

8,73360 €

B43R0010 u Tauló de fusta de pi tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de 14,5 cm d'amplada i
de 4,5 cm de gruix, de 150 cm de llargada

70,14400 €

B0AB-100Z u Barilla roscada, d'acer inoxidable, de diàmetre 16 mm i 250 mm de llargària, inclou dues
femelles i dues volanderes

8,32000 €

B0AQ-H00Z u Vis d'acer inoxidable de diàmetre 6mm i 80 mm de llargada 15,30000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

6,15300 €

Altres conceptes 245,19580 €

P-4 PBBB-0C01 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV per a rètol
informatiu 450x450 mm, ancorat al sòl i amb una alçada útil d'1,5-2 m

333,97 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

4,92240 €

BBB0-0S01 u Suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV, formada per un pal quadrat
70x70 mm i un panell encadellat 550x550 mm, per a un rètol a una cara i alçada útil, una
vegada ancorat al sòl, d'1,5-2 m

268,00000 €

Altres conceptes 61,04760 €

P-5 PBBB-0C02 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV per a plafó
informatiu 1300x1000 mm, ancorat al sòl i amb una alçada útil d'1,5-2 m

579,84 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

9,84480 €

BBB0-0S02 u Suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe d'ús IV, formada per dos pals quadrats
90x90 mm i un panell encadellat 1500x1200 mm amb teulada, per a plafó a dues cares i
alçada útil, una vegada ancorat al sòl, d'1,5-2 m

476,00000 €

Altres conceptes 93,99520 €

P-6 PBBB-0D01 u Col·locació de rètol informatiu 450x450 mm en suport existent. Inclou disseny, maquetació i
impressió en placa

217,53 €

BBB0-0001 u Placa 450x450 mm tipus Dibond (Alucobond) de 3 mm de gruix, amb vinil imprès i laminat 15,20000 €

Altres conceptes 202,33000 €

P-7 PBBB-0D02 u Col·locació de plafó informatiu 1300x1000 mm en suport existent. Inclou disseny, maquetació
i impressió en placa

880,35 €

BBB0-0002 u Placa 1300x1000 mm tipus Dibond (Alucobond) de 3 mm de gruix, amb vinil imprès i laminat 97,50000 €
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Altres conceptes 782,85000 €

P-8 PR11-Z001 m2 Desbrossada selectiva manual de matoll, inclou trituració de material in situ 1,11 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-9 PR11-Z002 m2 Desbrossada selectiva de matoll, inclou trituració de material in situ 0,61 €

Altres conceptes 0,61000 €

P-10 PR25-D00Z m2 Millora del traçat i del ferm del camí de circumval.lació de les basses per a eliminar xaragalls i
soscavaments, inclou anivellament i compactació puntual, fins a 1,5 m d'amplada

36,72 €

B03J-0K8I t Grava de pedrera de pedra calcària, de 12 a 25 mm 1,61700 €

Altres conceptes 35,10300 €

P-11 PR25-D0YZ m2 Esponjament del sòl per a cicatrització de corriol 8,30 €

Altres conceptes 8,30000 €

P-12 PRD00D60 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a xot de fusta, diàmetre forat 60 mm 62,20 €

BRD00D60 u Caixa-niu per a xot de fusta, diàmetre del forat d'entrada 60 mm 42,00000 €

BRD0AUX1 u Ganxo d'acer zincat per a penjar caixes-niu 3,30000 €

Altres conceptes 16,90000 €

P-13 PRD00Q01 u Instal·lació de pal elèctric de fusta, usat i sanejat, de diàmetre 10-20 cm, amb dues
caixes-refugi per a ratpenats de fusta d'una cavitat de 200x120x90 mm,

205,58 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

12,30600 €

BRD00Q01 u Caixa-refugi per a ratpenats de fusta, cavitat única de 200x120x90 mm 37,80000 €

BRD0AUX2 u Pal elèctric de fusta, usat i sanejat, diàmetre 10-20 cm de 6m de llarg 62,40000 €

Altres conceptes 93,07400 €

P-14 PRD01B26 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B
26 mm

47,70 €

BRD0AUX1 u Ganxo d'acer zincat per a penjar caixes-niu 3,30000 €

BRD01B26 u Caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B 26 mm, diàmetre del forat
d'entrada 26 mm

27,50000 €

Altres conceptes 16,90000 €

P-15 PRD01B32 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B
32 mm

47,70 €

BRD01B32 u Caixa-niu per a mallerengues tipus Schwegler Nest box 1B 32 mm, diàmetre del forat
d'entrada 32 mm

27,50000 €

BRD0AUX1 u Ganxo d'acer zincat per a penjar caixes-niu 3,30000 €

Altres conceptes 16,90000 €

P-16 PRD0FT28 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a xoriguer tipus Schwegler Nest box 28 191,15 €

BRD0FT28 u Caixa-niu per a xoriguer tipus Schwegler Nest box 28 148,96000 €

BRD0AUX3 u suport d'acer zincat i cargoleria per a penjar caixes-niu 8,40000 €

Altres conceptes 33,79000 €

P-17 PRD10Q01 u Instal·lació de porta reixada per a cavitat subterrània, construïda a mida, amb barres
horitzontals d'acer de diàmetre 20mm, espaiades 15 cm entre elles i soldades en marc
d'acer, d'acord amb les directrius EUROBATS. Inclou pany o mecanisme similar de
tancament practicable.

375,40 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

6,15300 €
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BRD10Q01 u Porta reixada per a cavitat subterrània, construïda a mida, amb barres horitzontals d'acer de
diàmetre 20mm, espaiades 15 cm entre elles i soldades en marc d'acer, d'acord amb les
directrius EUROBATS. Inclou pany o mecanisme similar de tancament practicable

274,20000 €

Altres conceptes 95,04700 €

P-18 PRD2AR01 u Col·locació de plataforma d'assolellament utilitzant troncs i/o condicionament de zona
favorable a la posta de tortugues

91,21 €

Altres conceptes 91,21000 €

P-19 PRD3IA01 u Integració i adequació de la zona d'ampliació de la bassa principal, mitjançant la creació de
refugis, transplantament de plantes o propàguls de la mateixa bassa i/o acabat superficial
que permeti una integració efectiva a curt-mig termini

1.549,68 €

Altres conceptes 1.549,68000 €

P-20 PRL3-H001 u Tractament químic per a l'eradicació d'atzavara Agave americana, mitjançant herbicida de
contacte i segons protocol establert. Inclou tractament de rosetes perimetral mitjançant
aplicació localitzada

94,50 €

BRL1-0TY4 l Producte herbicida residual 4,33650 €

Altres conceptes 90,16350 €
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Obra 01 Actuacions de millora ambiental Basses del Terrisser

Capítol 01 Consolidació del medi aquàtic

1 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 1)

4,40 325,000 1.430,00

2 P241-F00Z m3 Transport de terres amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics (P - 2)

6,69 325,000 2.174,25

3 PR11-Z001 m2 Desbrossada selectiva manual de matoll, inclou trituració de material
in situ (P - 8)

1,11 243,000 269,73

TOTAL Capítol 01.01 3.873,98

Obra 01 Actuacions de millora ambiental Basses del Terrisser

Capítol 02 Millora d'hàbitats i de cobertes vegetals

1 PR11-Z001 m2 Desbrossada selectiva manual de matoll, inclou trituració de material
in situ (P - 8)

1,11 2.100,000 2.331,00

2 PR11-Z002 m2 Desbrossada selectiva de matoll, inclou trituració de material in situ (P
- 9)

0,61 1.420,000 866,20

3 PRL3-H001 u Tractament químic per a l'eradicació d'atzavara Agave americana,
mitjançant herbicida de contacte i segons protocol establert. Inclou
tractament de rosetes perimetral mitjançant aplicació localitzada (P -
20)

94,50 17,000 1.606,50

4 PRD3IA01 u Integració i adequació de la zona d'ampliació de la bassa principal,
mitjançant la creació de refugis, transplantament de plantes o
propàguls de la mateixa bassa i/o acabat superficial que permeti una
integració efectiva a curt-mig termini (P - 19)

1.549,68 1,000 1.549,68

5 PR25-D0YZ m2 Esponjament del sòl per a cicatrització de corriol (P - 11) 8,30 91,000 755,30

TOTAL Capítol 01.02 7.108,68

Obra 01 Actuacions de millora ambiental Basses del Terrisser

Capítol 03 Elements de suport per a la fauna autòctona

1 PRD01B26 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a mallerengues tipus
Schwegler Nest box 1B 26 mm (P - 14)

47,70 4,000 190,80

2 PRD01B32 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a mallerengues tipus
Schwegler Nest box 1B 32 mm (P - 15)

47,70 3,000 143,10

3 PRD00D60 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a xot de fusta, diàmetre
forat 60 mm (P - 12)

62,20 1,000 62,20

4 PRD00Q01 u Instal·lació de pal elèctric de fusta, usat i sanejat, de diàmetre 10-20
cm, amb dues caixes-refugi per a ratpenats de fusta d'una cavitat de
200x120x90 mm, (P - 13)

205,58 2,000 411,16

5 PRD0FT28 u Subministrament i instal·lació de caixa-niu per a xoriguer tipus
Schwegler Nest box 28 (P - 16)

191,15 1,000 191,15

6 PRD10Q01 u Instal·lació de porta reixada per a cavitat subterrània, construïda a
mida, amb barres horitzontals d'acer de diàmetre 20mm, espaiades 15
cm entre elles i soldades en marc d'acer, d'acord amb les directrius
EUROBATS. Inclou pany o mecanisme similar de tancament
practicable.  (P - 17)

375,40 1,000 375,40

7 PRD2AR01 u Col·locació de plataforma d'assolellament utilitzant troncs i/o
condicionament de zona favorable a la posta de tortugues (P - 18)

91,21 3,000 273,63

EUR
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TOTAL Capítol 01.03 1.647,44

Obra 01 Actuacions de millora ambiental Basses del Terrisser

Capítol 04 Ordenació de l'ús públic de la zona humida

1 PR11-Z001 m2 Desbrossada selectiva manual de matoll, inclou trituració de material
in situ (P - 8)

1,11 400,000 444,00

2 PR11-Z002 m2 Desbrossada selectiva de matoll, inclou trituració de material in situ (P
- 9)

0,61 300,000 183,00

3 PR25-D00Z m2 Millora del traçat i del ferm del camí de circumval.lació de les basses
per a eliminar xaragalls i soscavaments, inclou anivellament i
compactació puntual, fins a 1,5 m d'amplada (P - 10)

36,72 80,000 2.937,60

4 PBBB-0C02 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe
d'ús IV per a plafó informatiu 1300x1000 mm, ancorat al sòl i amb una
alçada útil d'1,5-2 m (P - 5)

579,84 1,000 579,84

5 PBBB-0C01 u Instal·lació de suport de fusta de pi roig tractada a l'autoclau classe
d'ús IV per a rètol informatiu 450x450 mm, ancorat al sòl i amb una
alçada útil d'1,5-2 m (P - 4)

333,97 5,000 1.669,85

6 PBBB-0D02 u Col·locació de plafó informatiu 1300x1000 mm en suport existent.
Inclou disseny, maquetació i impressió en placa (P - 7)

880,35 2,000 1.760,70

7 PBBB-0D01 u Col·locació de rètol informatiu 450x450 mm en suport existent. Inclou
disseny, maquetació i impressió en placa (P - 6)

217,53 5,000 1.087,65

8 P43R-00PS m Instal·lació de passera de fusta de pi tractada en autoclau amb grau
de proteccio IV, d'1,5 m d'amplada, acabat amb rodapeus (P - 3)

441,13 25,000 11.028,25

TOTAL Capítol 01.04 19.690,89

EUR
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Consolidació del medi aquàtic 3.873,98

Capítol 01.02  Millora d'hàbitats i de cobertes vegetals 7.108,68

Capítol 01.03  Elements de suport per a la fauna autòctona 1.647,44

Capítol 01.04  Ordenació de l'ús públic de la zona humida 19.690,89

Obra 01  Actuacions de millora ambiental Basses del Terrisser 32.320,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

32.320,99
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Actuacions de millora ambiental Basses del Terrisser 32.320,99

32.320,99

euros
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NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Consolidació del medi aquàtic 11,99

Capítol 01.02  Millora d'hàbitats i de cobertes vegetals 21,99

Capítol 01.03  Elements de suport per a la fauna autòctona 5,10

Capítol 01.04  Ordenació de l'ús públic de la zona humida 60,92

Obra 01  Actuacions de millora ambiental Basses del Terrisser 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  Actuacions de millora ambiental Basses del Terrisser 100,00

100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL......................................................................... 32.320,99

13 % Despeses generals SOBRE 32.320,99..................................................................... 4.201,73

6 % Benefici industrial SOBRE 32.320,99.......................................................................... 1.939,26

Pla de Seguretat i Salut...................................................................................................... 400,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA ........................ 38.861,98

21 % IVA SOBRE 38.861,98............................................................................................... 8.161,02

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CONTRACTE D'OBRA IVA INCLÒS 47.023,00

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra (IVA inclòs), puja a la quantitat de : 

( QUARANTA-SET MIL VINT-I-TRES EUROS )

Figueres, maig de 2022.
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que el projecte denominat “Projecte d'obres 
ordinàries per a la millora ambiental i la biodiversitat de les Basses del 
Terrisser”, va ésser aprovat inicialment per decret d’Alcaldia Presidència, el dia 
1 de juny de 2022. En dono fe. 



DILIGÈNCIA: Per fer constar que el projecte denominat “Projecte d'obres 
ordinàries per a la millora ambiental i la biodiversitat de les Basses del 
Terrisser”, va ésser aprovat definitivament per l’Alcaldia presidència, el dia 12 
d’agost de 2022. En dono fe. 
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