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ANNEX C. Vistes de la parcel·la l’empresa 

 

C.1. Fotografia topogràfica de la parcel·la de l’empresa 

C.2. Esquema del sistema de recollida d’aigües residuals de l’empresa 
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C.1. Fotografia topogràfica de la parcel·la de 

l’empresa 

A continuació es mostra el plànol topogràfic de la parcel·la on es troba situada l’empresa 

estudiada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.C.1. Fotografia topogràfica de la parcel·la. [3] 
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C.2. Esquema del sistema de recollida aigües 

residuals  

 

 

 

 

 

 

Fig.C.2. Sistema de recollida d’aigües residuals. [4] 
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ANNEX D. Dades cedides per l’empresa 

 

D.1. Consums d’aigua.  

D.2. Composició de les aigües residuals 
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D.1. Consums d’aigua.  

A continuació es mostren les dades dels consums mensuals d’aigua potable de l’empresa 

dels anys 2009 i 2010. La primera columna mostra el consum total i la segona mostra el 

consum sense tenir en compte el que es destina a reg. Apareixen primer mensualment i 

després trimestralment. Al final s’hafegeix el total dels dos consums i l’aigua que, per tant, 

es destina al reg de les zones enjardinades. A partir d’aquestes dades s’han tret els valors 

mitjos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consum total (m3/1000) Consum sense reg (m3/1000)

Nov 4,57 3,135

Dec 2,56 2,105

Gen 1,965 1,866

Feb 2,53 2,191

Març 2,52 1,962

Abr 1,91 1,746

Maig 2,84 1,891

Jun 4,42 2,204

Jul 7,03 3,335

Agost 4,81 1,082

Set 3,91 2,198

Oct 3,78 2,754

Trimestre 1 9,095 7,106

Trimestre 2 6,96 5,899

Trimestre 3 14,29 7,43

Trimestre 4 12,5 6,034

Total 42,845 26,469

Aigua destinada a reg: 16,376

2009

 

Taula D. 1. Consum d’aigua de l’empresa l’any 2009. [4] 
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Consum total (m3/1000) Consum sense reg (m3/1000)

Nov 3,13 2,15

Dec 2,07 1,67

Gen 3,02 3,02

Feb 1,04 0,92

Març 2,36 2,16

Abr 3,47 2,22

Maig 3,46 2,1

Jun 4,05 2,09

Jul 5,35 1,92

Agost 5,01 2,88

Set 4,6 2,46

Oct 3,11 0,95

Trimestre 1 8,22 6,84

Trimestre 2 6,87 5,3

Trimestre 3 12,86 6,11

Trimestre 4 12,72 6,29

Total 40,67 24,54

Aigua destinada a reg: 16,13

2010

 

Taula D. 2. Consum d’aigua de l’empresa l’any 2009. [4] 

 

Any

2009

2010

m3/any m3/dia m3/any m3/dia

25 505 70 16 253 45

Consum d'aigua empleats (m3/any)

26 469

24 540

Consum d'aigua empleats

Mitjana

Consum d'aigua per reg (m3/any)

16 376

16 130

Consum d'aigua per reg

 

Taula D. 3. Valors mitjans del consum d’aigua 
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D.2. Composició de les aigües residuals 

A continuació es mostren les dades cedides per l’empresa en quant a la composició de les 

aigües residuals dels anys 2009 i 2010 i els seus valors mitjos, que són els que s’han 

utilitzat per realitzar el projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química Resultat Unitats Valor de referència

pH 7,3 (18ºC) ,6 - 10 

Matèria en Suspensió (MES) 500 mg/l < 750 mg/l

DQO no decantada 1370 mg/l < 1500 mg/l

DBO5 822 mg/l < 750 mg/l

Olis i greixos 100 mg/l < 250 mg/l

Fòsfor total 16,93 mg/l < 50 mg/l

Nitrogen Kjendahl 180,34 mg/l < 90 mg/l

Clorurs 353,82 mg/l < 2500 mg/l

Nitrogen amoniacal 219,64 mg/l < 90 mg/l

Conductivitat elèctrica a 25ºC 3165 microS/Cm < 6000 mc.s/cm

Matèries Inhibidores <1 Equitox/m3 < 25 Equitox/m3  

Taula D. 4. Composició de les aigües residuals de l’any 2009 [4] 

 

Química Resultat Unitats Valor de referència

pH 8,2 (19,5ºC) ,6 - 10 

Matèria en Suspensió (MES) 670 mg/l < 750 mg/l

DQO no decantada 1280 mg/l < 1500 mg/l

DBO5 843 mg/l < 750 mg/l

Olis i greixos 100 mg/l < 250 mg/l

Fòsfor total 13,69 mg/l < 50 mg/l

Nitrogen Kjendahl 164,55 mg/l < 90 mg/l

Clorurs 340,04 mg/l < 2500 mg/l

Nitrogen amoniacal 173,8 mg/l < 90 mg/l

Conductivitat elèctrica a 25ºC 2495 microS/Cm < 6000 mc.s/cm

Matèries Inhibidores 43 Equitox/m3 < 25 Equitox/m3  

Taula D. 5. Composició de les aigües residuals de l’any 2010 [4] 
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Paràmetre Resultat Unitats Valor de referència

pH 7,75 (19ºC) ,6 - 10 

Matèria en Suspensió (MES) 585 mg/l < 750 mg/l

DQO no decantada 1325 mg/l < 1500 mg/l

DBO5 832,5 mg/l < 750 mg/l

Olis i greixos 100 mg/l < 250 mg/l

Fòsfor total 15,31 mg/l < 50 mg/l

Nitrogen Kjendahl 172,45 mg/l < 90 mg/l

Clorurs 367 mg/l < 2500 mg/l

Nitrogen amoniacal 196,7 mg/l < 90 mg/l

Conductivitat elèctrica a 25ºC 2830 microS/Cm < 6000 mc.s/cm

Matèries Inhibidores 2 Equitox/m3 < 25 Equitox/m3
 

Taula D. 6. Composició mitjana de les aigües residuals de l’empresa.  
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ANNEX E. Diagrames del sistema MBR-750 HE 

 

E.1. Diagrama de procés de la instal·lació MBR 

E.2. Pou de bombeig 

E.3. Reactors biològics i dipòsit de filtració de mambranes  
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ANNEX F. Plec de condicions 

 

F.1. Introducció 

F.2. Plec de condicions tècniques d’excavacions de rases i pous (F222). 

F.3. Plec de condicions tècniques F228: Rebliment i piconatge de rases. 

F.4. Plec de condicions tècniques F2R4: Càrrega i transport de residus d’excavació a 

instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
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F.1. Introducció 

En aquest annex es mostren els Plecs de Condicions Tècniques tal com apareixen a la 

base de dades del ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) que 

estableixen les normes que defineixen els requisits tècnics de les obres que s’han de dur a 

terme en aquest projecte. [5] 

Es nombren els plecs de condicions per fer rases i pous on posar els elements de la 

instal·lació, el plec de rebliments i piconatges per reomplir i compactar la terra en el pou un 

cop introduït l’element, i el plec de càrrega i transport de residus d’excavació, que en aquest 

cas són les terres sobrants. 

F.2. Plec de condicions tècniques F222: Excavacions de rases 

i pous. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 

realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 

mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball.  

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació.  

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 

el cas. 

- Excavació de les terres.  

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra.  

CONDICIONS GENERALS:  

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50.  
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 

amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot.  

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 

rebot a l'assaig SPT.  

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF.  

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 

de quedar reblerts.  

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  

- Planor: ± 40 mm/m  

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  

- Nivells: ± 50 mm  

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
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- Amplària: >= 4,5 m  

- Pendent: Trams rectes: <= 12%  

Corbes: <= 8%  

Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

El talús ha de ser fixat per la DF.  

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.  

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 

que es pugui formigonar la capa de neteja. 

 Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament 

homogeni.  

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 

algun dels casos següents:  

- S'hagi de treballar a dins.  

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada. 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball.  

- També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació.  

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres 

veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació.  
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Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. Els 

treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 

de suspendre els treballs i avisar la DF.  

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

DF.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 

mateixes existents i de compacitat igual.  

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m
3
 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.  

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau.  

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 

totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
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Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera.  

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones 

Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

F.3. Plec de condicions tècniques F228: Rebliment i piconatge 

de rases. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, 

per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que 

normalment s'executa el terraplè.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 

autoritzada per al tractament d'aquests residus  

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 

residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada 

per al tractament d'aquests residus  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la zona de treball  

- Situació dels punts topogràfics  

- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
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- Execució del rebliment  

- Humectació o dessecació, en cas necessari  

- Compactació de les terres  

CONDICIONS GENERALS:  

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per els terraplens: Coronament, 

nucli, zona exterior i fonament.  

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 

rasant.  

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen.  

En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 

tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 

per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501).  

RASA:  

Toleràncies d'execució:  

- Planor: ± 20 mm/m  

- Nivells: ± 30 mm  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert ha d'estar format per dues zones:  

- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 

- La zona alta, la resta de la rasa  
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El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha 

de ser de forma que no produeixi danys a la tuberia instal·lada.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 

0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques.  

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials 

inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment.  

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi 

la unió amb el nou reblert.  

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir 

abans de l'execució.  

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles 

a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.  

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser 

així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.  

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 

d'humitat, de manera uniforme.  

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 

i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.  

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió.  

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, 

o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant 

sigui l'addient.  

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a 

ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell.  

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha 

assolit la resistència necessària.  

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració.  
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S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  

La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni 

danys a la tuberia instal·lada.  

GRAVES PER A DRENATGES:  

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 

contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte 

amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva 

eliminació.  

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 

estranys.  

Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de 

crear entre ells una superfície contínua de separació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m
3
 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el 

subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del 

reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a 

la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti 

restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior al admissible.  

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient.  

- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un 

dia, corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície 

màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 

(ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de 

reblert. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la 

coronació del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals 

com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de 

densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 

distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements 

en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de 

control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels paraments.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament.  

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té 

una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a 

l'estesa.  
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La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 

% de la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de 

zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè.  

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el 

cas d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un 

inflament lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 

limitacions establertes al plec de condicions.  

En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 

menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 

comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit. 

F.4. Plec de condicions tècniques F2R4: Càrrega i transport 

de residus d’excavació a instal·lació autoritzada de gestió 

de residus 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 

adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
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TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 

dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs” de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i els Enderrocs” de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu 

ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i 

el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació 

externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus  

- Identificació del posseïdor dels residus  

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència 

d'obra  

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 

aquesta gestió  

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 

els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
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La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m
3 

de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  La unitat d'obra no inclou les 

despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

TERRES:  

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els 

criteris següents:  

- Excavacions en terreny fluix: 15%  

- Excavacions en terreny compacte: 20%  

- Excavacions en terreny de trànsit: 25%  

- Excavacions en roca: 25%  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 
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G.1. Estat d’amidaments 

G.2. Quadre descompostos 

G.3. Pressupost 
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G.1. ESTAT D’AMIDAMENTS 

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT  PREU  IMPORT 

 

CAPITOL 01 MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
  

 

01.01 m3 Excavació rasa/pou,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 

 Excavació de rases i pous en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 

 Pou de bombeig 1 2,50 2,50 3,50 21,88 

 Dipòsit depuració 1 10,50 5,00 3,00 157,50 

 Dipòsit filtració 1 3,00 5,50 3,00 49,50 

 Dipòsit magatzem 1 4,00 4,00 11,50 184,00 

  412,88 

 01.02 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo 

 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb 

 mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 

 Escomesa elèctrica 1 50,00 0,50 1,00 25,00 

 Claveguerons 1 2,00 0,50 1,70 1,70 

 Sobreeixidor 1 25,00 0,50 1,70 21,25 

 Canonada fins reg 1 600,00 0,50 1,70 510,00 

  557,95 

 01.03 m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN 

 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una 

 compactació del 95% del PN 

 Escomesa elèctrica 1 50,00 0,50 0,60 15,00 

 Claveguerons 1 2,00 0,50 1,30 1,30 

 Sobreeixidor 1 25,00 0,50 1,30 16,25 

 Canonada fins reg 1 600,00 0,50 1,30 390,00 

  422,55 

 01.04 m3 Reblert rasa/pou sorra material reciclat form,g<=25cm 

 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm 

 com a màxim 

 Id. O2.O1 Excavació 1 412,88 412,88 

 dte. O2.O5 Grava dren. -1 27,38 -27,38 

 dte. Equips 

 dte. pou bombeig -1 9,72 -9,72 

 dte. dipòsit depuració -1 108,00 -108,00 

 dte. dipòsit filtració -1 27,00 -27,00 

 dte. dipòsit magatzem -1 100,00 -100,00 

 dte. O2.O6 Acabat -1 91,25 0,10 -9,13 

  131,65 

 01.05 m3 Estesa grava drenatge,g<=25cm 

 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 

 pou de bombeig 1 2,50 2,50 0,30 1,88 

 dipòsit depuració 1 10,50 5,00 0,30 15,75 

 dipòsit filtració 1 3,00 5,50 0,30 4,95 

 dipòsit magatzem 1 4,00 4,00 0,30 4,80 
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  27,38 

01.06 m2 Acabat amb capa prot.palet riera D=16-32mm,g=10cm,s/adh. 

 Acabat de reblert amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de 

 gruix, col·locat sense adherir 

 Pou de bombeig 1 2,50 2,50 6,25 

 Dipòsit depuració 1 10,50 5,00 52,50 

 Dipòsit filtració 1 3,00 5,50 16,50 

 Dipòsit magatzem 1 4,00 4,00 16,00 

  91,25 

 01.07 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.2-5 

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera 

 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 

 Id. O2.O1 1 412,88 412,88 

  412,88 
 
 
 

CAPITOL 02 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FONTANERIA 
 

 

 02.01 u Planta MBR de depuració aigües residuals, 112.500l/d 

 Planta de depuració i regeneració d'aigües residuals, model HE de BIOTRITMBR-750, amb capacitat per 

al tractament de fins a 112.500 l/d, formada per un pou de bombeig, una reixa de tamisat, dos 

 dipòsits de depuració biològica i un dipòsit de filtració, tots ells de polipropilè per als processos de 

 captació, prefiltratge, depuració i filtratge per membranes. Conté un equip de desinfecció mitjançant 

hipoclorit sòdic, una unitat de control de funcionament automàtic. El volum del pou de bombeig és de 

 9,72m3, el volum dels dos dipòsits de depuració és de 108m3 i el volum del dipòsit de filtració és de 

 27m3. Volum total de 144,72m3. Subministrament de Planta de depuració, col·locada, connectada i 

 en funcionament. 

 1 1,00 

  1,00 

 02.02 u Dipòsit d'emmagatzematge,100.000l 

 Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat amb suports murals 

 1 1,00 

  1,00 

 02.03 u Pericó sifó.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 29 

 Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de 

 maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de 

 formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 

 Entrada aigua al MBR 1 1,00 

  1,00 

 02.04 m Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN12,s/soler 

 Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i 

 de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 

 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. 

 Sobreeixidor 1 25,00 25,00 

  25,00 

 

02.05 m Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,s/soler 

 Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i 
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 de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 

 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. 

 Entrada aigua al MBR 1 2,00 2,00 

 02.06 m Tub acer negre s/sold.,D=2",roscat,col.fons rasa 

 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 2440 

 ST-35, roscat i col·locat al fons de la rasa 

 Transport aigua fins a la bomba de reg1 600,00 600,00 

  600,00 

 02.07 u Grup pressió+dipòsit 500l,6bar,h<=37m,cabal<=8m3/h,1 bomba,munt. 

 Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de 37 m, 

 com a màxim, amb un cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i muntat sobre ban- 

 cada 

 Impulsió d'aigua a la sortida del dipòsit1 1,00 

 de reg 

  1,00 

 
 
CAPITOL 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
  

 

03.01 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot. 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de 

 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència al impacte de 20 J, resistència a 

 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

 Escomesa 1 50,00 50,00 

  50,00 

 03.02 m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,5x16mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2, 

 col·locat en tub 

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), 

pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, 

 col·locat en tub 

 Escomesa 1 50,00 50,00 

  50,00 

 03.03 u Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=630A,tripol.(3P),0,3-30A,munt.ados 

 Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat 

 nominal, tripolar (3P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les posicions fi- 

 xe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectiva- 

 ment, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions 

 de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor 

 Escomesa 1 1,00 
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Al calcular els amidaments pel pou de cada element de la instal·lació cal afegir tant a la 

llargada com a l’amplada de cada dipòsit 30 cm per banda. A la profunditat cal afegir 30 cm 

per sota per posar una capa de grava per drenatge i 20 cm per sobre per posar la terra per 

l’acabat. Un exemple es pot veure a la figura G.1, on es mostren els amidaments del pou 

de bombeig.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També cal calcular els amidaments de la construcció de les rasses per l’escomesa 

d’electricitat, per la canonada d’entrada d’aigües al pou de bombeig, el sobreeixidor del 

dipòsit d’emmagatzematge i la canonada de la sortida d’aigües depurades des del mateix 

dipòsit fins a la bomba d’aigua de reg. El sobreeixidor és necessari com a mesura de 

seguretat del dipòsit per si en algun moment cal buidar-lo i conduirà les aigües fins al 

col·lector. L’amidament de les seccions de les rasses de cadascuna és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig G. 1. Amidaments del pou de bombeig (mm) 

 

 

Fig G.3. Rasa de les canonades i el 

sobreeixidor  

 

Fig. G.2. Rasa de l’escomesa d’electricitat 
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G.2. Quadre descomposats 

 

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL   IMPORT 

 
CAPITOL 01  MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 

 01.01 m3 Excavació rasa/pou h<=2,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 

 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans 

mecànics i càrrega mecànica sobre camió 

 

 A0140000 0,040 h Ajudant muntador 19,25 0,77 

 C1315020 0,090 h Retroexcavadora mitjana      60,38 5,43 

 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,80 0,01 

 TOTAL PARTIDA..........................  6,21 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS 

 

 01.02 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo 

 Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny 

compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 

 

 A0140000 0,060 h Ajudant muntador 19,25 1,16 

 C1315010 0,160 h Retroexcavadora petita 42,27 6,76 

 A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,20  0,02 

 TOTAL PARTIDA.......................... 7,94           

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 

 01.03 m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN 

 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 

cm, amb una compactació del 95% del PN 

  

A0140000 0,020 h Ajudant muntador 19,25 0,39 

A0150000 0,450 h Manobre especialista 19,92 8,96 

C1311120 0,020 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 1,12 

C133A0J0 0,450 h Picó vibrant,plac.30x33cm 8,72 3,92 

A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,40 0,14 

 TOTAL PARTIDA......................... 14,53 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
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01.04 m3 Reblert rasa/pou sorra material reciclat form,g<=25cm 

 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en 

tongades de 25 cm com a màxim 

 

A0140000 0,025 h Ajudant muntador 19,25 0,48 

A0150000 0,300 h Manobre especialista 19,92 5,98 

B031R400 1,900 t Sorra material reciclat form. 0-5 mm 13,74 26,11 

C1311120 0,025 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 1,40 

C133A0K0 0,300 h Picó vibrant,plac.60cm 8,58 2,57 

A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10 

 TOTAL PARTIDA......................... 36,64 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS 

 

01.05 m3 Estesa grava drenatge,g<=25cm 

 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 

A0140000 0,010 h Ajudant muntador 19,25 0,19 

B0332020 2,200 t Grava pedra granit.,p/drens x  1,01 19,83 44,06 

C1311120 0,010 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 0,56 

A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00 

 TOTAL PARTIDA ........................... 44,81 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS 

 

01.06 m2 Acabat amb capa prot.palet riera D=16-32mm,g=10cm,s/adh. 

 Acabat de reblert amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, 

de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir 

 

A0122000 0,035 h Oficial 1a paleta 23,02 0,81 

A0140000 0,150 h Ajudant muntador 19,25 2,89 

B0351000 0,169 t Palet riera D=16-32 mm x  1,06 28,91 5,17 

A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,70 0,06 

 TOTAL PARTIDA ............................. 8,93 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS 

  

01.07 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.2-5 

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i 

temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 

i fins a 5 km 
 

C1501700 0,100 h Camió transp.7 t 32,30 3,23 

 TOTAL PARTIDA ............................. 3,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS 
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CAPITOL 02  INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FONTANERIA 
 

02.01 u Planta MBR de depuració aigües residuals, 112.500l/d 

 Planta de depuració i regeneració d'aigües residuals, model HE de BIOTRITMBR-750, 

amb capacitat per al tractament de fins a 112.500 l/d, formada per un pou de bombeig, 

una reixa de tamisat, dos dipòsits de depuració biològica i un dipòsit de filtració, tots ells 

de polipropilè per als processos de captació, prefiltratge, depuració i filtratge per 

membranes. Conté un equip de desinfecció mitjançant hipoclorit sòdic, una unitat de 

control de funcionament automàtic. El volum del pou de bombeig és de 9,72m3, el volum 

dels dos dipòsits de depuració és de 108m3 i el volum del dipòsit de filtració és de 27m3. 

Volum total de 144,72m3. Subministrament de Planta de depuració, col·locada, 

connectada i en funcionament. 
 

C1501900 16,000 h Camió transp.20 t 51,19 819,04 

C150G800 16,000 h Grua autopropulsada 12t 48,98 783,68 

A012M000 32,000 h Oficial 1a muntador 23,78 760,96 

A013M000 96,000 h Ajudant muntador 20,44 1.962,24 

BDE8BIOT 1,000 u Planta depuradora aigües residuals, 112.500 l/d 153.000,00   153.000,00 

A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2.723,20 40,85 

 TOTAL PARTIDA................ 157.366,77 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SIS 

EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS 

 

02.02 u Dipòsit d'emmagatzematge,100.000l 

Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat amb 

suports murals 

C150G800 8,000 h Grua autopropulsada 12t 48,98 391,84 

A0122000 16,000 h Oficial 1a paleta 23,02 368,32 

A0140000 16,000 h Ajudant muntador 19,25 308,00 

BJ7127D0 1,000 u Dipòsit cilíndric de 100.000l 12.200,00 12.200,00 

A%AUX00250 2,500 % Medios auxiliares 676,30 16,91 

 TOTAL PARTIDA.................. 13.285,07 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb 

SET CÈNTIMS 

 

02.03 u Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 29 

Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm 

de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 

1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó 

armat 

A0122000 5,800 h Oficial 1a paleta 23,02 133,52 

A0140000 2,900 h Ajudant muntador 19,25 55,83 

B0111000 0,002 m3 Aigua 1,05 0,00 

B0512401 0,004 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs x  1,05 103,55 0,43 

B064300C 0,081 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment x  1,05 64,04 5,45 

B0F15251 100,000 u Maó massís el.mec.,290x140x50mm,p/revestir,   x  1,10 0,29 31,90 

 categoria I,HD,UNE-EN 

BD3Z2776 1,000 u Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm 23,79 23,79 

D070A4D1 0,090 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L, x  1,05 110,92 10,48 

A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 189,40 2,84 

 TOTAL PARTIDA ......................... 264,24 
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-

QUATRE CÈNTIMS 

 

02.04 m Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN12,s/soler 

 Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de 

DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm 

de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre el tub. 

 

A0122000 0,190 h Oficial 1a paleta 23,02 4,37 

A0127000 0,200 h Oficial 1a col·locador 23,02 4,60 

A0137000 0,200 h Ajudant col·locador 20,44 4,09 

A0140000 0,380 h Ajudant muntador 19,25 7,32 

B0311500 0,632 t Sorra pedra calc. 0-3,5 mm x  1,05 18,37 12,19 

B064300C 0,099 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment x  1,05 64,04 6,66 

BD7K3430 1,000 m Tub PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=160mm, x  1,20 15,37 18,44 

 SN12,p/unió anella 

BDW3E900 0,330 u Accessori genèric p/tub PPD=160mm 21,28 7,02 

BDY3E900 1,000 u Element de munt.p/tub PPD=160mm 0,50 0,50 

C1315010 0,050 h Retroexcavadora petita 42,27 2,11 

C133A0J0 0,110 h Picó vibrant,plac.30x33cm 8,72 0,96 

A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,40 0,31 

 TOTAL PARTIDA ........................... 68,57 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS 

 

02.05 m Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,s/soler 

 Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de 

DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm 

de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre el tub. 
 

A0122000 0,190 h Oficial 1a paleta 23,02 4,37 

A0127000 0,200 h Oficial 1a col·locador 23,02 4,60 

A0137000 0,200 h Ajudant col·locador 20,44 4,09 

A0140000 0,380 h Ajudant muntador 19,25 7,32 

B0311500 0,700 t Sorra pedra calc. 0-3,5 mm x  1,05 18,37 13,50 

B064300C 0,105 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment x  1,05 64,04 7,06 

BD7K3440 1,000 m Tub PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm, x  1,20 23,46 28,15 

 SN12,p/unió anella 

BDW3EB00 0,330 u Accessori genèric p/tub PPD=200mm 41,24 13,61 

BDY3EB00 1,000 u Element de munt.p/tub PPD=200mm 0,89 0,89 

C1315010 0,060 h Retroexcavadora petita 42,27 2,54 

C133A0J0 0,130 h Picó vibrant,plac.30x33cm 8,72 1,13 

A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,40 0,31 

 TOTAL PARTIDA ........................... 87,57 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS 
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02.06 m Tub acer negre s/sold.,D=2",roscat,col.fons rasa 

 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 

2440 ST-35, roscat i col·locat al fons de la rasa 

 

A012M000 0,650 h Oficial 1a muntador 23,78 15,46 

A013M000 0,650 h Ajudant muntador 20,44 13,29 

BF119200 1,000 m Tub acer negre s/sold.D=2", x  1,02 8,50 8,67 

A%AUX00150 1,500 % Medios auxiliares 28,80 0,43 

 TOTAL PARTIDA......................... 37,85 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 

 

02.07 u Grup pressió+dipòsit 500l,6bar,h<=37m,cabal<=8m3/h,1 bomba,munt. 

 Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió 

de 37 m, com a màxim, amb un cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i 

muntat sobre bancada 

 

A012M000 6,000 h Oficial 1a muntador 23,78 142,68 

A013M000 6,000 h Ajudant muntador 20,44 122,64 

BNX24510 1,000 u Grup pressió+dipòsit 500l,6bar,h<=37m,cabal<=8m3/h, 2.086,59 2.086,59 

    1 bomba 

A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 265,30 3,98 

 TOTAL PARTIDA.................... 2.355,89 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb 

VUITANTA-NOU CÈNTIMS 
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CAPITOL 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

 

03.01 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot. 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 

75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència al impacte de 

20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

 

A012H000 0,025 h Oficial 1a electricista 23,78 0,59 

A013H000 0,020 h Ajudant electricista 20,41 0,41 

BG22TF10 1,000 m Tub corbable corrugat PE,doble x  1,02 1,41 1,44 

 capa,DN=75mm,20J,450N,p/canal.sot 

A%AUX00150 1,500 % Mitjans auxiliares 1,00 0,02 

 TOTAL PARTIDA........................... 2,46 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS 

 

03.02 m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,5x16mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 

1x16 mm2, col·locat en tub. Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió 

assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb 

coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub 

 

A012H000 0,050 h Oficial 1a electricista 23,78 1,19 

A013H000 0,050 h Ajudant electricista 20,41 1,02 

BG315670 1,020 m Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 5x16mm2 17,46 17,81 

A%AUX00150 1,500 % Mitjans auxiliares 2,20 0,03 

 TOTAL PARTIDA......................... 20,05 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb CINC CÈNTIMS 

  

03.03 u Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=630A,tripol.(3P),0,3-30A,munt.ados 

 Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A 

d'intensitat nominal, tripolar (3P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió 

regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i re- tardat, amb temps de retard 

de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador 

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, 

muntat directament adossat a l'interruptor 

 

 A012H000 0,400 h Oficial 1a electricista 23,78 9,51 

 A013H000 0,200 h Ajudant electricista 20,41 4,08 

 BG42WXPV 1,000 u Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=630A,tripol.(3P),0,3-30A, 800,00 800,00 

    p/munt.ad 

 BGW42000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,33 0,33 

 A%AUX00150 1,500 % Mitjans auxiliares 13,60 0,20 

 TOTAL PARTIDA ......................... 814,12 

 Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS CATORZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS 
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G.3. Pressupost 

CODI DESCRIPCIÓ   QUANTITAT         PREU          IMPORT 

 

CAPITOL 01 MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 

01.01 m3 Excavació rasa/pou h<=2,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec. 

 Excavació de rases i pous de fins a 2,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics 

 i càrrega mecànica sobre camió 

  412,88 6,21 2.563,98 

 

01.02 m3 Excav. rasa instal.,h<=1m,terreny compact.,m.mec.+terres deix.vo 

 Excavació de rasa per a pas d’instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb 

 mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora 

  557,95 7,94      4.430,12 

 

01.03 m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN 

 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una 

 compactació del 95% del PN 

  422,55        14,53     6.139,65 

 

01.04 m3 Reblert rasa/pou sorra material reciclat form,g<=25cm 

 Reblert de rasa o pou amb sorres procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades de 25 cm 

 com a màxim 

 131,65        36,64 4.823,66 

 

01.05 m3 Estesa grava drenatge,g<=25cm 

 Estesa de graves per a drenatge, en tongades de 25 cm, com a màxim 

 27,38          44,81 1.226,90 

 

01.06 m2 Acabat amb capa prot.palet riera D=16-32mm,g=10cm,s/adh. 

 Acabat de reblert amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de 

 gruix, col·locat sense adherir 

 91,25           8,93 814,86 

 

01.07 m3 Transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,carreg.mec.,rec.2-5 

 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera 

 per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km 

 412,88          3,23 1.333,60 

  

TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ......................................... 21.332,77 
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CAPITOL 02 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FONTANERIA 
 

02.01 u Planta MBR de depuració aigües residuals, 112.500l/d 

 Planta de depuració i regeneració d'aigües residuals, model HE de BIOTRITMBR-750, amb capacitat per 

al tractament de fins a 112.500 l/d, formada per un pou de bombeig, una reixa de tamisat, dos dipòsits de 

depuració biològica i un dipòsit de filtració, tots ells de polipropilè per als processos de captació, 

prefiltratge, depuració i filtratge per membranes. Conté un equip de desinfecció mitjançant hipoclorit 

sòdic, una unitat de control de funcionament automàtic. El volum del pou de bombeig és de 9,72m3, el 

volum dels dos dipòsits de depuració és de 108m3 i el volum del dipòsit de filtració és de 27m3. Volum 

total de 144,72m3. Subministrament de Planta de depuració, col·locada, connectada i en funcionament. 

 1,00       157.366,77        157.366,77 

 

02.02 u Dipòsit d'emmagatzematge,100.000l 

 Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat amb suports murals 

 1,00          13.285,07        13.285,07 

 

02.03 u Pericó sifòn.,tapa regist.,60x60x60cm,paret g=15cm maó massís 29 

 Pericó sifònic i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de 

 maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de 

 formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat 

 1,00 264,24 264,24 

 

02.04 m Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN12,s/soler 

 Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i 

 de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 

 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. 

  25,00 68,57 1.714,25 

 

02.05 m Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,s/soler 

 Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i 

 de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 

 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub. 

 2,00 87,57 175,14 

02.06 m Tub acer negre s/sold.,D=2",roscat,col.fons rasa 

 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN EN ISO 2440 

 ST-35, roscat i col.locat al fons de la rasa 

  600,00 37,85 22.710,00 

 

02.07 u Grup pressió+dipòsit 500l,6bar,h<=37m,cabal<=8m3/h,1 bomba,munt. 

 

 Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de 37 m, 

 com a màxim, amb un cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i muntat sobre bancada 

  1,00 2.355,89     2.355,89 

  

TOTAL CAPITOL 02 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I FONTANERIA..............................................197.871,36 
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CAPITOL 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

 

03.01 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=75mm,20J,450N,canal.sot. 

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de 

 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència al impacte de 20 J, resistència a 

 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada 

  50,00    2,46         123,00 

 

03.02 m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,5x16mm2,col.tub 

 Cable amb conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de secció 1x16 mm2,  

col·locat en tub. Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K 

(AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, 

col·locat en tub 

  50,00        20,05     1.002,50 

 

03.03 u Bloc diferencial emmo,cl.A,i<=630A,tripol.(3P),0,3-30A,munt.ados 

 Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat 

nominal, tripolar (3P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe 

instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, 

amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la 

norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor 

 1,00         814,12       814,12 

  

 

TOTAL CAPITOL 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .................................................................... 1.939,62 

 

 TOTAL ........................................................................................................... ......... 221.143,75 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 60  Annexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regeneració i reutilització d’aigües residuals d’una empresa pel reg de les seves zones enjardinades Pàg. 61 

 

 

ANNEX H: Estudi del Cost – Benefici. Amortització 

del projecte 
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A continuació es mostra l’estudi del cost – benefici del projecte per calcular el temps 

necessari per amortitzar la instal·lació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any N Any N + 1 Any N + 2 Any N + 3 Any N + 4

221143,75

Energia (18% IVA) 5792,15 6168,64 6569,60 6996,62 7451,40

Manteniment (18% IVA) 3750,66 3863,18 5894,43 6071,26 6253,40

Recanvi de membranes (18% IVA)

Total despeses 9542,81 10031,82 12464,03 13067,88 13704,80

Aigua (8% IVA) 13978,34 15096,61 16304,34 17608,69 19017,38

4435,53 5064,79 3840,31 4540,80 5312,58

4435,53 9500,32 13340,63 17881,44 23194,02

237158,22 232093,43 228253,12 223712,31 218399,73

Inversió inicial

Amortització (inversió + projecte - Benefici)

Despeses:

Estalvis:

Benefici (estalvis - despeses)

Benefici acumulat 

 

Taula H.1. Estudi cel cost – benefici i temps d’amortització del projecte. (continua) 

 

Any N + 5 Any N + 6 Any N + 7 Any N + 8 Any N + 9 Any N + 10 Any N + 11 Any N + 12

7935,74 8451,57 9000,92 9585,98 10209,07 10872,66 11579,38 12332,04

6441,00 6634,23 6833,26 7038,25 7249,40 7466,88 7690,89 7921,62

4248,00 4924,60

18624,74 15085,80 15834,18 16624,23 17458,47 23264,14 19270,27 20253,66

20538,77 22181,87 23956,42 25872,94 27942,77 30178,19 32592,45 35199,85

1914,03 7096,08 8122,25 9248,70 10484,30 6914,06 13322,18 14946,19

25108,04 32204,12 40326,37 49575,07 60059,37 66973,42 80295,60 95241,79

216485,71 209389,63 201267,38 192018,68 181534,38 174620,33 161298,15 146351,96  

Taula H.1. Estudi cel cost – benefici i temps d’amortització del projecte. (continua) 
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Any N + 13 Any N + 14 Any N + 15 Any N + 16 Any N + 17 Any N + 18 Any N + 19

13133,62 13987,31 14896,48 15864,76 16895,96 17994,20 19163,83

8159,27 8404,04 8656,17 8915,85 9183,33 9458,83 9742,59

5708,96

21292,89 22391,35 29261,61 24780,61 26079,29 27453,03 28906,42

38015,83 41057,10 44341,67 47889,00 51720,12 55857,73 60326,35

16722,94 18665,75 15080,06 23108,40 25640,83 28404,70 31419,93

111964,73 130630,48 145710,54 168818,94 194459,77 222864,47 254284,40

129629,02 110963,27 95883,21 72774,81 47133,98 18729,28 -12690,65  

Taula H.1. Estudi cel cost – benefici i temps d’amortització del projecte.  
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