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1. Introducció. 

 
 
El present projecte es redacta amb la finalitat d’establir els criteris bàsics per a la 

definició de les obres d’una Estació d’Aigües Residuals i col·lectors per tal 

d’aconseguir un tractament més adequat de les aigües residuals de la població de 

Figuerola del Camp, comarca de l’Alt Camp, de manera que  permeti abocar l’aigua 

tractada complint amb els límits establerts per la normativa vigent (Directiva 91/27/CEE 

de 21 de maig, Directiva 2000/60/CE ). 

El present document descriu de manera concisa les característiques principals de les 

obres, de manera que resumeixi la totalitat del projecte i serveixi com a primera presa 

de contacte per comprendre el seu abast. Pel mateix motiu, la informació continguda 

en aquesta memòria és limitada, referint-se amb freqüència a raonaments o càlculs 

dels Annexos o d’altres documents del projecte. El seu objectiu és recollir tots els 

antecedents, estudis, càlculs, treballs i altres activitats realitzades, inclosos els 

procediments utilitzats, i resumint els resultats obtinguts. 

 

2. Antecedents. 

 

Actualment el municipi de Figuerola del Camp disposa d'una xarxa de clavegueram de 

tipus unitari construïda l’any 2000 que recull tant les aigües residuals com les pluvials 

de tot el municipi i les aboca, sense cap mena de tractament previ, a una fossa sèptica 

que està ubicada a una rasa anomenada Rasa de les Aligueres que travessa el 

municipi.  

El projecte de construcció d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) pel 

nucli urbà de Figuerola del Camp és una de les actuacions previstes en el Pla de 

Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya (PSARU), redactat per l’ACA i 

aprovat per la Generalitat de Catalunya el 7 de novembre de 1995.  
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El PSARU 2005 s'emmarca dins de la directiva 91/271/CEE sobre el tractament 

d'aigües residuals urbanes i la directiva 2000/60/CE (DMA) per la qual s'estableix un 

marc comunitari d'actuació en l'àmbit de política d'aigües. Té per objectiu, doncs, la 

definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada 

per l’ús domèstic de l’aigua. 

La construcció de l’EDAR al terme municipal de Figuerola del Camp està dins les 

infraestructures proposades pel PSARU 2005 i inclosa dins l’escenari d’actuació 2009-

2015.  

Per aquesta raó es decideix realitzar com a Projecte de Final de Carrera el “Projecte 

de l’ EDAR i col·lectors del nucli urbà de Figuerol a del Camp (Alt Camp)” . 

 

3. Objecte del Projecte. 

 

L’objecte d’aquest projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per la 

construcció d’una EDAR i col·lectors pel nucli urbà de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

que possibiliti un sistema de depuració d’aigües que permeti, als habitants de la 

població, viure al municipi sent respectuosos amb el medi que els envolta i gaudint de 

les avantatges que suposa. 

 

4. Raó de ser del Projecte. 

 

Es planteja la construcció de l’EDAR de Figuerola del Camp en base als següents 

criteris: 

1. En l’actualitat el municipi de Figuerola del Camp aboca les aigües residuals 

directament a una fossa sèptica que està ubicada a la Rasa de les Aligueres 

sense cap tipus de tractament. 

2. Previsions de creixement poblacional del municipi de Figuerola del Camp. 
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3. Compliment de les Directives europees sobre qualitat d’aigües i tractament 

d’aigües residuals. 

� Prevenir el deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics.  

• Promoure un ús sostenible de l'aigua a través de l'estalvi, la reutilització, 

etc.  

• Assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves 

agressions ambientals. 

5. Dades principals i bases del disseny. 

 

Les principals dades de partida i els cabals de disseny obtinguts després de la 

realització de l’estudi demogràfic, i de la projecció poblacional per l’any horitzó (2037), 

considerant una població de 550 habitants equivalents i una dotació d’aigua de 200 

l/hab·dia, són: 

5.1 Cabal de disseny. 

A continuació es presenta una taula amb els cabals de disseny de l’EDAR. 

 

DESCRIPCIÓ 

 

Valor/Unitat 

Població de disseny 550 

Dotació de càlcul 200 l/hab dia 

Cabal mig de disseny 3,95 m3/h 

94 m3/dia 

Cabal punta de disseny 11,7 m3/h 

280,5 m3/dia 

Cabal mínim de disseny 1,95 m3/h 

46,75 m3/dia 

Cabal admissible 19,5 m3/h 

467,5 m3/dia 

Taula 1 . Resum dels cabals de disseny 

Un cop coneguts els cabals de disseny es calculen les càrregues contaminants 

equivalents i es comparen amb les admissibles.  
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5.2 Càrregues contaminants. 

 

A partir de totes les dades disponibles s’extreuen els següents valors de càrregues 

contaminants que arriben a l’estació depuradora: 

Descripció  Càrrega per habitant 

(g/hab·dia*) 

Concentració (mg/l)  

DBO5 70 350 

DQO 130 650 

MES 90 450 

NTK 12 60 

P 3 15 

pH 7,6  

Taula 2 . Càrregues de contaminants     *excepte pH  

 

5.3 Objectius de qualitat. 
 

Els objectius de qualitat a obtenir a l’aigua de sortida de l’EDAR són les que 

estableixen les Directives sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, citades 

el l’apartat d’Antecedents. 

 

Descripció 

Càrrega per habitant 

(mg/l)* 

 

Eliminació (%) 

DBO5 25 92,8% 

DQO 125 80.77% 

MES 35 92,2% 

NTK 15 75% 

P 2 86,6% 

Sequedat dels fangs   > 20% 

Fracció S.V en els fangs tractats   < 75% 

Taula 3 . Objectius de qualitat a obtenir segons la  Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 1991. 

Paràmetres de disseny de les aigües que arriben a l’estació depuradora. 
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5.4 Topografia. 

 

S’ha utilitzat la topografia proporcionada per l’ICC a escala 1:5000 de tota la zona de 

l’àmbit de projecte. A l’Annex 4. Topografia i cartografia es recull la descripció dels 

treballs topogràfics que s’haurien de realitzar. 

 

5.5 Geologia i geotècnia. 

 

Per a la realització d'aquest projecte no es disposen dels recursos necessaris per 

realitzar un bon estudi geològic i geotècnic. Per tant, les característiques del sòl s'han 

de determinar a partir de la inspecció visual del sòl. A partir d’una visita de camp s'ha 

pogut distingir un sòl sorrenc-llimós amb presència de graves de diferents mides, tal 

com ja s'havia anticipat en l'estudi geològic. A les zones properes a la llera de la riera, 

el sòl està composat per grava, argiles i sorra. No hi ha roca present en les capes 

superiors del sòl. No es té coneixement sobre la profunditat a la que trobem substrat 

rocós. Tot i això, a partir del coneixement dels habitants del municipi de la població de 

Figuerola del Camp, es pot assegurar que, per la producció de les vinyes, la roca s’ha 

de trobar a certa profunditat. Per tant, per al càlcul dels fonaments, l’elecció del procés 

constructiu i l’elecció del procés d'excavació de les rases pels col·lectors d'aigües 

residuals, es suposarà que la roca està a molta profunditat. Les característiques del sòl 

i els paràmetres geotècnics, segons la bibliografia consultada són els que es mostren 

en la següent taula. 

Paràmetres geotècnics  Valor  

Densitat 18-20 kN/m3 

Permeabilitat 10
�� 

Cohesió 0,1 t/m2 

Tensió admissible 200 kN/m2 

Taula 4 . Paràmetres geològics. 

Com a conclusions es pot dir que les característiques litològiques i geomecàniques del 

terreny fan factibles la construcció i suport de les instal·lacions que s'han de dissenyar 

per al tractament de les aigües residuals del municipi de Figuerola del Camp. 
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6. Estudi d’alternatives. 

 

Amb l’objectiu de determinar quina era la millor opció per tractar les aigües residuals 

de Figuerola del Camp, s’ha dut a terme un extens procés de selecció d’alternatives, 

per escollir la més adient per a donar solució a la problemàtica concreta del municipi.  

Primerament s’ha realitzat una anàlisi multicriteri per a decidir el tipus d’actuació a fer. 

Els criteris i subcriteris emprats corresponen a tres grans categories: criteris tècnics, 

criteris econòmics, i criteris ambientals.  

A l’Annex 6. Estudi d’alternatives, s’exposen de manera detallada les diferents 

alternatives d’ubicació i de tractament de les instal·lacions de depuració de les aigües 

residuals del municipi de Figuerola del Camp. 

 

6.1 Estudi d’alternatives de l’EDAR de Figuerola de l Camp.  

6.1.1 Estudi general d’alternatives: possibles solu cions a adoptar 

 

Aquest subestudi té l’objectiu de determinar la millor solució general que doni una 

solució al problema existent. 

En el present projecte s’han considerat quatre opcions: 

Alternativa 1 : connexió amb l’EDAR més propera  situada al Pla de Santa Maria 

mitjançant un col·lector de 3 km de longitud. Segons el Programa de Sanejament 

d'Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), quan la longitud del col·lector 

necessari per unir el nucli a tractar i l'EDAR més propera a aquest és superior a 1.000 

metres, es planteja la comparació entre la connexió a un sistema ja existent o bé, la 

creació d'un nou sistema de depuració pròpia per el nucli en estudi.  

Després de l’anàlisi multicriteri es desestima aquesta opció ja que l’EDAR del Pla de 

Sta. Maria va ser feta el 1993 i dimensionada per una població de 2045 habitants, una 

població semblant a la que el municipi del Pla de Santa Maria té actualment. Per tant 

no només caldria connectar amb els col·lectors pertinents sinó que a més caldria fer  
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l’ampliació de l’EDAR actual incrementant en excés el pressupost del projecte. Val a 

dir que realitzant aquesta opció tindríem molts serveis afectats i seria un projecte de 

molta més envergadura. Aquesta alternativa però, podria donar solució a problemes 

futurs de tractament d’aigües del segon municipi.  

 

Alternativa 2 : EDAR conjunta per al nucli industrial o poblacions properes .  

Degut a la orografia, es descarta construir una EDAR amb qualsevol dels municipis al 

nord de Figuerola del Camp ja que s’hauria de travessar la serra de Miramar, un 

projecte massa costós. 

Pel que fa a la vessant sud, els dos municipis més propers són el del Pla de Santa 

Maria i Valls, ambdós amb una estació d’aigües residuals en funcionament. Degut a 

aquests motius es descarta construir una EDAR conjunta entre dos municipis. 

Pel que fa a l’opció conjunta amb el nucli industrial, trobem que aquest disposa de la 

seva pròpia planta de tractament d’aigües residuals. Aquesta instal·lació és suficient 

per depurar les aigües que es produeixen a les indústries existents. En el cas 

d’ampliació de la zona, es podria considerar el fet d’unir aquest sistema amb l’estació 

depuradora a projectar.  

Després de parlar amb l’alcalde del municipi i degut a l’actual situació econòmica, no hi 

ha expectatives de creixement de l’actual zona industrial. L’anàlisi multicriteri ens porta 

també a desestimar aquesta alternativa. 

 

Alternativa 3 : construcció d’una nova EDAR  a Figuerola del Camp. 

Aquesta alternativa consisteix a tractar les aigües residuals de Figuerola del Camp en 

un lloc pròxim als punts d'abocament del seu sistema de clavegueram. El principal 

avantatge d'aquesta alternativa és que no resultaria necessari construir molts metres 

de canalització per conduir l'aigua residual fins a la planta de tractament. A més hi ha 

opcions de terrenys suficientment grans per suportar possibles ampliacions degudes a 

una possible unió, en cas que fos necessari en un futur, amb la zona industrial. 
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Alternativa 4 : Solució zero . 

Aquesta alternativa consisteix a no realitzar cap tipus d'actuació. L'avantatge d'aquesta 

alternativa és que no existeixen costos de construcció, d'explotació ni de manteniment 

de la futura depuradora. No obstant l’impacte sobre l'entorn natural, social i econòmic 

seria inacceptable. També, cal assenyalar que l'ús de sistemes de sanejament 

autònoms amb prou feines està implantat fet que agreuja la situació. El cost 

mediambiental associat a l'abocament d'un volum d'aigües residuals proper a 550 

habitants equivalents sense previ tractament és molt elevat; a més s'han de considerar 

els riscos sanitaris per a la flora, fauna i els éssers humans que té el fet que l'aigua 

residual abocada circuli en superfície o subterràniament. Per tot lo exposat es 

desestima d’entrada aquesta alternativa. 

 

6.1.2 Criteris i subcriteris de selecció. 

 

Amb l'objectiu d'establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives 

possibles, s’han comparat les següents variables que no han estat escollides a l’atzar, 

sinó amb la intenció de considerar criteris que responguin a: 

– Objectius ambientals (impacte ambiental, impacte estètic visual i acústic). 

– Objectius tècnics (beneficis aportats). 

– Objectius econòmics (costos de construcció, manteniment i explotació). 

– I objectius d’acceptació social. 

Així doncs les variables comparades han estat les següents:  

� Impacte ambiental 

� Impacte estètic, visual i acústic 

� Beneficis aportats 

� Costos de construcció 

� Costos de manteniment i explotació 

� Acceptació de la població. 
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Alternativa 1 : connexió amb l’EDAR més propera . 

Criteris ambientals: impacte ambiental, estètic vis ual i acústic. 

• Aquesta alternativa té un cost mediambiental elevat ja que la seva execució 

implica una afectació considerable degut a que la gran longitud del col·lector 

projectat malmetrà una bona part del terreny del seu traçat. 

• L'impacte visual i estètic seria nul a Figuerola del Camp però es traslladaria al 

municipi de connexió que seria important degut a l’ampliació de l’EDAR 

existent. 

• Impacte acústic no seria significatiu un cop acabada la construcció ja que 

s’utilitzarien materials aïllants.  

Criteris tècnics: beneficis. 

• Beneficis alts. s’aconsegueix l’objectiu de sanejar les aigües del terme 

municipal de Figuerola del Camp a més de proporcionar solucions de 

tractament per a un possible creixement de la població del Pla de Santa Maria. 

Criteris econòmics: costos de construcció, mantenim ent i explotació. 

Per a valorar els costos de construcció es farà un petit predimensionament i 

posteriorment s'estimarà el cost total de la construcció. L’objectiu és obtenir unes 

dades aproximades per poder comparar les diferents alternatives. 

• Cost de construcció aproximat: 1.001.500 € 

• Cost de manteniment i explotació aproximat: 18.000 € 

Criteris d’acceptació social: acceptació de la pobl ació. 

• Bona acceptació per part dels veïns d’ambdós municipis un cop acabades les 

obres al Pla de Sta. Maria. 

 

  



Projecte de l’EDAR i col·lectors del nucli urbà de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Memòria 
 
 

 Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
14 

 
 

Alternativa 2 : EDAR conjunta per al nucli industrial o poblacions properes .  

Criteris ambientals: impacte ambiental, estètic, vi sual i acústic. 

• Cost mediambiental elevat ja es necessita una longitud superior de col·lectors, 

que passarien per la llera del riu, causant també un gran impacte en els boscos 

de ribera. A més el fet de connectar amb un nucli industrial és un impacte 

ambiental en potència, ja que si es produeix una fuga d’aigua sense tractar és 

molt més nociva i pot malmetre l’ecosistema del riu amb molta més facilitat.  

• Impacte estètic, visual i acústic durant les obres seria elevat ja que la connexió 

passa per travessar la carretera TV-2001 per la qual cosa s’hauria d’habilitar 

una alternativa al pas de cotxes durant l’obra utilitzant terrenys no preparats per 

al trànsit de vehicles. L’impacte estètic en finalitzar les obres seria nul ja que 

els col·lectors van soterrats.  

• Pel que fa a l’impacte acústic seria el produït per la maquinària de l'edifici de la 

planta; bombes, reactor, bufadors, ... encara que es procuraria situar l'estació el 

més allunyada dels habitatges i insonoritzar les sales on fos possible. 

Criteris tècnics: beneficis. 

• Sanejament de les aigües del municipi a més de donar lloc al sanejament d’un 

possible excés d’aigües industrials provinents de l’ampliació del polígon 

industrial. Tot i així, degut al moment de recessió econòmic actual com a mínim 

els primers anys es considera que l’obra estaria sobre dimensionada. 

Criteris econòmics: costos de construcció, mantenim ent i explotació. 

• Cost de construcció aproximat: 615.500 € 

• Cost de manteniment i explotació aproximat: 20.000 € 

Criteris d’acceptació social: acceptació de la pobl ació. 

• Es podrien presentar alguns inconvenients depenent de la proximitat de la 

EDAR amb els nuclis de població. També l’afectació provisional de la carretera 

TV-2001 seria el principal problema ja que és la via d’accés principal al 

municipi. 
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Alternativa 3 : construcció d’una nova  EDAR.  

Criteris ambientals: impacte ambiental, estètic vis ual i acústic. 

• Impacte ambiental baix. Aquesta alternativa requereix un col·lector de 

dimensions molt més reduïdes, la qual cosa amb prou feines produiria afecció a 

la vegetació de ribera. 

• La proximitat al municipi crearia cert impacte estètic i visual tot i poder 

emplaçar l’EDAR en terrenys on visualment fos quasi inapreciable. 

S’enjardinaria el voltant per reduir l’impacte visual. 

• Impacte acústic no seria significatiu un cop acabada la construcció ja que 

s’utilitzarien materials aïllants. 

Criteris tècnics: beneficis. 

• Alt benefici. Ens permet complir amb les normatives de sanejament de les 

aigües residuals urbanes. 

Criteris econòmics: costos de construcció, mantenim ent i explotació. 

• Cost de construcció aproximat: 407.400 € 

• Cost de manteniment i explotació aproximat: 13.750 € 

Criteris d’acceptació social: acceptació de la pobl ació. 

• Es considera,per part de la població, una iniciativa molt positiva tot i que els 

inconvenients vindrien donats per la proximitat al municipi. 

Després de valorar tots els criteris i subcriteris s’ha aplicat una matriu de selecció 

d’alternatives tal i com s’especifica en l’annex 6. D’aquesta anàlisi en resulta millor 

valorada l’alternativa 3 sistema de sanejament individual  per a Figuerola del Camp  

essent considerada com la solució més adequada per al tractament de les aigües 

residuals d'aquest municipi. 
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6.1.3 Estudi d’emplaçament 

 

Un cop definida la solució general, aquest subestudi pretén determinar quina és la 

millor parcel·la per a la ubicació de la futura EDAR pel nucli urbà de Figuerola del 

Camp. 

Per a la selecció d’alternatives s’ha tingut en compte els següents criteris: 

� La parcel·la haurà de disposar de l’espai suficient per a la implantació de les 

instal·lacions de depuració. 

 

� La topografia del terreny de la parcel·la haurà de mantenir una cota similar al 

llarg de la mateixa per a evitar un moviment de terres important en l’execució 

de l’esplanada. 

 

� La parcel·la no haurà d’estar situada en zona inundable. 

 

� Situació propera a les infraestructures viaries de la zona que permeti l’accés a 

la parcel·la. 

 

� La ubicació de l’EDAR no presentarà afeccions a zones protegides incloses als 

ENPE, PEIN i Xarxa Natura 2000. 

 

De forma complementària, s'ha realitzat un estudi de les alternatives tot considerant 

les afectacions als nuclis urbans per contaminació odorífera tenint en compte la futura 

entrada en vigor de la Llei de Qualitat Odorífera, que actualment es troba en procés de 

redacció. 

 

En la visita realitzada a la zona es consideren les alternatives següents, d’ubicació de 

l’EDAR, que compleixen amb els requisits exposats anteriorment.  
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Alternativa 1:  Situada a l’est de la Rasa de les Aligueres ( punt d’abocament). Ocupa 

una parcel·la d’us rural, actualment sense cultivar. 

Alternativa 2:  També a l’est de la Rasa de les Aligueres. Esta millor comunicada amb 

la carretera que uneix els municipis de Figuerola del Camp i el Pla de Santa Maria. 

Aquesta alternativa ocupa una parcel·la d’us rural actualment en desús situada prop 

d’un camí d‘accés a les parcel·les.  

Alternativa 3:  Situada a l’Oest de la Rasa de les Aligueres. Aquesta alternativa ocupa 

una parcel·la d’us rural actualment en desús i de molt difícil accés. Aquesta alternativa 

implicaria per poder accedir a l’EDAR fer un camí que passes pel centre urbà a més 

d’haver d’expropiar terrenys agrícoles actualment utilitzats. Un altre inconvenient 

d’aquesta alternativa és el terreny, d’una topografia molt més abrupta. Per aquestes 

raons aquesta alternativa queda descartada d’entrada.   

 
Fig. 1. Alternatives d’ubicació de l’Edar. Ortofoto (Escala 1:50000) 

 

  

Alternativa 3 

Punt d’abocament 

Alternativa 2 

Alternativa 1 
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6.1.4 Criteris de selecció de les alternatives d’em plaçament. 

 

Per la selecció de l’alternativa d’emplaçament més adient  s’han considerat aspectes 

tècnics, econòmics i ambientals. Els subcriteris emprats han estat: 

� La connectivitat amb el punt d’abocament actual. 

� La connectivitat amb serveis d’aigua potable i electricitat. 

� L’accessibilitat. 

� La disponibilitat del terreny. 

� Les característiques del terreny. 

� L’impacte estètic, visual i acústic. 

� L’impacte ambiental. 

� La contaminació odorífera. 

Pel que fa a la connexió amb el punt d’abocament actual, l’alternativa 1 presenta una 

situació menys òptima ja que es troba més allunyada del punt on actualment 

s’aboquen les aigües del municipi. Aquest fet implicaria projectar una longitud superior 

de col·lectors.    

Per altra banda, el fet de que el traçat dels col·lectors segueixi el curs del riu, ens 

permet aprofitar-nos dels pendents naturals, òptims per traslladar aigua. 

L’alternativa 2, es troba pròxima a la carretera d’accés al municipi i està més a prop del 

punt d’abocament actual. No obstant, es pot apreciar com molts dels terrenys que 

farien falta pel traçat dels col·lectors són d’us rural. Això no s’ha considerat un fet 

determinant a l’hora de valorar la proposta ja que les expropiacions d’aquests terrenys 

serien només temporals. 

En referència a la connexió amb els serveis bàsics d’aigua i llum les dues presenten 

una mateixa situació. 

Tenint en compte l’accessibilitat d’ambdues alternatives, a l’alternativa 1, seria 

necessari realitzar nous accessos per a accedir a l’EDAR en canvi l’alternativa 2 es 

troba situada al costat de la carretera que comunica els pobles del Pla de Santa Maria 

i Figuerola del Camp  facilitant d’aquesta manera l’accés a l’EDAR. Tot i que caldria fer 
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un petit camí de sorra d’accés aquest seria molt menor en longitud al que caldria fer a 

l’alternativa 1. Per tot lo exposat l’alternativa 2 surt millor puntuada en accessibilitat. 

Pel que fa a la disponibilitat del terreny, ambdós es troben en igualtat de condicions. 

No obstant el que fa que l’alternativa 1 resulti millor puntuada és el fet que en 

l’alternativa 2 el terreny es troba al costat d’uns dipòsits d’aigua que s’usen per regar 

els camps i són una restricció del terreny adjacent a l’obra. 

Si considerem les característiques del terreny ambdós tenen característiques 

geològiques similars i el sòl no representa cap problema pel que fa a dificultat 

d'excavació per a la construcció de l'EDAR. Pel que fa al nivell freàtic les dues 

parcel·les són pràcticament planes no suposant cap dificultat afegida. Per tant 

ambdues alternatives obtenen la mateixa puntuació. 

Si considerem l’impacte estètic, visual i acústic, l’alternativa 1 tot i els inconvenients 

que causarà pel fet que afectarà als agricultors amb cultius propers a la depuradora, 

és millor puntuada que la 2. Aquesta, s’ha considerat que té un impacte visual major 

per trobar-se a menys distància del casc urbà i més propera a la carretera comarcal 

TV 2001 des d’on resultaria més visible. En referència a l’impacte acústic no és 

rellevant en aquest cas ja que es minimitza amb materials insonoritzants.  

L’impacte ambiental és major en l’alternativa 2 pel fet que suposa un increment de 

longitud dels col·lectors respecte l’alternativa 1 i l’afecció que causaria als terrenys 

agrícoles durant la seva instal·lació. En el cas de l’alternativa 1 l’impacte seria el 

causat per la construcció de la carretera d’accés a l’EDAR. 

En l’avaluació de l’apartat de contaminació odorífera s’ha considerat determinant la 

proximitat de l’obra al nucli urbà malgrat existir la possibilitat d’instal·lar tot tipus de 

sistemes de desodorització. En aquest cas l’alternativa 1 resulta amb puntuació més 

favorable. 

Finalment després d’aplicar una matriu de selecció i degut a que la diferència entre 

l’alternativa 1 i la 2 era només per 13 dècimes a favor de la primera, es va realitzar un 

estudi de sensibilitat per tal d’acabar de decidir l’emplaçament.  
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Estudi de sensibilitat 

És evident que aquest sistema d’elecció té un fort component subjectiu, lligat a la 

importància que el decisor atorga a cada criteri. Amb l’objectiu d’objectivitzar, en la 

mesura del possible, la subjectivitat que porta implícita aquest mètode, s’ha optat per 

fer un estudi de sensibilitat en aquells camps on les diferents alternatives surtin 

similarment valorades. Aquest anàlisi consistirà en canviar lleugerament la importància 

de cada criteri, per comprovar si petites variacions en els pesos afecten la decisió final. 

 

Com a conclusió de l’estudi d’alternatives d’emplaçament es recomana l’elecció de 

l’alternativa 1 , és a dir a la parcel·la situada més al sud del municipi . 

 

6.1.5 Estudi del sistema de tractament. 

 

Finalment l’última part de l’estudi d’alternatives consisteix en l’elecció del sistema de 

depuració. En aquest cas s’han tingut en compte els següents criteris: 

– Assolir el nivell de tractament exigit. 

– No fer servir tecnologies que amb el seu funcionament normal no ofereixin 

suficients garanties en el procés de depuració. 

– Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius. 

– Buscar alternatives que dotin de flexibilitat la instal·lació, permetent la seva 

implantació per fases i ampliacions futures. 

Per aquest projecte s’han utilitzat les següents alternatives: 

Alternativa 1: Llacunatge.  

Alternativa 2: Llit de torba . 

Alternativa 3: Tanc Imhoff . 

Alternativa 4: Sistema de fangs activats per aeració perllongada . 
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Els criteris emprats per avaluar les diferents opcions han estat ambientals, tècnics, 

socials i econòmics:  

Criteris ambientals (producció de fangs, impacte ambiental). 

Objectiu: minimitzar l’impacte ambiental pel que fa a consum energètic i de matèries 

primeres, les emissions a l’atmosfera i integració amb l’entorn  

 

Criteris tècnics (rapidesa i simplicitat de construcció, rendiment). 

Objectiu: minimitzar o maximitzar els aspectes tècnics que puguin afectar el 

funcionament correcte de l’EDAR tenint en compte aspectes com: la flexibilitat, la 

robustesa, la compatibilitat entre unitats, el control del procés, i l’eficiència d’eliminació 

i amb l’objectiu de complir els paràmetres d’aigua tractada establerts per la DMA. 

Criteris socials.  

Objectiu: minimitzar l’impacte social produït pel funcionament de l’EDAR referent a 

l’ocupació del sol, l’impacte visual, les olors i els sorolls. 

Criteris econòmics (superfície necessària, costos de construcció, costos de 

manteniment i explotació). 

Objectiu: minimitzar el cost econòmic. 

Matriu final de selecció. 

S’han valorat i ponderat els criteris de selecció de la forma següent: 

Condicionant  Pes  

(%) 

Llacunatge  Tanc Imhoff  Llit de torba  Aeració  

perllongada  

Puntuació 

sobre 10  

Puntuació 

sobre 10  

Puntuació 

sobre 10  

Puntuació 

sobre 10  

Superfície 

necessària  
22 3 10 6 9 

Costos de 

construcció  
10 9 9 7 5 

Costos de 18 10 7 9 8 
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Condicionant  Pes  

(%) 

Llacunatge  Tanc Imhoff  Llit de torba  Aeració  

perllongada  

Puntuació 

sobre 10  

Puntuació 

sobre 10  

Puntuació 

sobre 10  

Puntuació 

sobre 10  

manteniment i 

explotació  

Rapidesa i 

simplicitat de 

construcció  

5 6,9 7,3 8,6 5 

Rendiment  20 6,5 2,5 7 8 

Producció de 

fangs 

7 6 7 4 10 

Impacte 

ambiental 

18 6 6,8 6,9 7,5 

Total  1 6,5 6,87 6,9 7,82 

Taula 5 . Matriu  final de selecció de les alternatives de tractament de l’EDAR. 

 

Després de valorar i ponderar les diferents alternatives amb els pesos respectius tal i 

com consta en la taula anterior i fer finalment una valoració global de les 4 alternatives 

preseleccionades, podem concloure que: 

 

Es considera que el procés més apropiat per al tractament de les aigües residuals de 

Figuerola del Camp és: El tractament biològic d'aeració perllongada amb 

eliminació de nutrients (Alternativa 4).  

 

Principals Avantatges  

S'exposen, de manera resumida, els principals avantatges que suposa l'adopció del 

tractament biològic descrit per tractar les aigües residuals de Figuerola del Camp: 

Les principals avantatges d’aquesta alternativa són: 
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� Es pot optar per un reactor compacte, amb el clarificador en el seu interior, que 

permeti reduir espai i obra civil. 

� Es genera menor impacte visual en haver de construir menys recintes 

independents. 

� S'obté una bona qualitat de l'aigua. Es poden eliminar nutrients, nitrogen i 

fòsfor, complint amb la normativa europea. 

� És un tractament molt funcional que permet variar diferents paràmetres i incidir 

en el control del procés, ja sigui per estalvi energètic, per millorar la qualitat de 

l'aigua tractada o bé perquè hagin canviat les condicions de l'entorn o la 

càrrega contaminant de l'aigua residual. Per tant, permet adaptar-se de forma 

fàcil a les necessitats de cada moment en favor de la major eficàcia del procés. 

� L'explotació del procés és senzilla. Es requereix un bon ajust dels paràmetres 

en la posada en marxa per poder gestionar còmodament el procés 

posteriorment. 

� El consum energètic no és elevat. 

 

7. Descripció de les obres.  

 

7.1 Descripció general i ubicació. 

 

Aquest projecte contempla la construcció d’una EDAR amb sistema d’aeració 

perllongada i els corresponents col·lectors en alta pel nucli urbà de Figuerola del 

Camp.  

La futura estació depuradora s’ubicarà a les parcel·les 37 (EDAR) i 35, 38, 42, 43 i 46 

col·lectors  del polígon 3 del terme municipal de Figuerola del Camp, catalogades pel 

cadastre com a sòl rústic agrícola. La superfície total de la zona d’ubicació de la futura 

EDAR és de 1121 m2, amb una llargada de 40,5 m, i una amplada de 27,7 m 
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7.2 Descripció del sistema de depuració: esquema de l procés.  

Tot seguit es s’exposa una breu descripció de les operacions i processos unitaris que 

composen la solució proposada: 

 

7.2.1 Col·lectors de connexió amb la xarxa de sanej ament existent.   

El sistema de col·lectors és l’encarregat de dur l’aigua des del final de la xarxa de 

sanejament actual fins als terrenys on s’ubicarà la nova estació depuradora. 

Com ja s’ha exposat prèviament Figuerola del Camp disposa d'una xarxa de 

clavegueram de tipus unitari construïda l’any 2000 que recull les aigües de tot el 

municipi. Aquesta xarxa recull tant les aigües residuals com les pluvials del nucli i les 

aboca a una fossa sèptica que està ubicada a una rasa anomenada Rasa de les 

Aligueres que travessa el municipi.  A continuació es pot veure un esbós del sistema 

de clavegueram actual i el seu punt d’abocament. 
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Fig. 2 . Sistema de Sanejament de Figuerola del Camp. 

 

Així doncs per connectar el punt d’abocament actual amb la nova depuradora es 

disposarà de 15 trams de col·lector (tretze trams d’arribada i 2 trams de sortida) i 15 

pous de registre. 

Tram  Cota de rasant (m)  Longitud 

(m) 

Pou inici  Pou final  Pendent  inici  final   

Abocament 

actual 

1 2% 448,77 448,32 22,64 

1 2 2% 448,32 447,55 38,44 

2 3 2% 447,55 446,78 38,44 

3 4 4% 446,28 444,68 40,00 

4 5 4% 444,68 443,08 40,00 
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Tram  Cota de rasant (m)  Longitud 

(m) 

Pou inici  Pou final  Pendent  inici  final   

5 6 4% 441,87 440,14 43,22 

6 7 4% 438,44 436,68 49,05 

7 8 2% 435,65 434,85 40,00 

8 9 2% 434,85 434,05 40,00 

9 10 2% 434,05 433,21 42,14 

10 11 2% 433,21 432,25 47,44 

11 12 2% 432,25 431,26 50,00 

12 13Pou 

d’arribada 

2% 431,26 430,26 50,00 

 Taula 6 . Cotes i longitud dels col·lectors d’arribada a l’EDAR 

Tram  Cota de rasant (m)  Longitud 

(m) 

Pou inici  Pou final  Pendent  inici  final   

14 15 2% 427,47 427,06 21,14 

15 Obra de 

sortida 

2% 427,06 426,32 40,00 

Taula 7 . Cotes i longitud dels col·lectors de sortida de l’EDAR 
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7.2.2 Estació depuradora d’aigües residuals: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 . Planta de l’EDAR projectada  

 

7.2.2.1 Línea d’aigua.  

 

La línia d’aigua consta de les següents instal·lacions i processos:  

– Pou de gruixuts i obra de bypass. 

– Pretractament amb tamisat de fins 

           Pou de gruixuts i pretractament 

           Reactor biològic 

           Sitja de fangs 

           Edifici bufadors i control  
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– Mesura de cabal d’aigua tractat 

– Reactor biològic  

– Decantador secundàri. 

– Obra de sortida d’aigua tractada. 

 

� Pou de gruixuts 

Abans de l’arribada de l'aigua a l'estació depuradora es dissenya un pou de gruixuts. 

Aquest pou de gruixuts serveix de primer filtre. Es dissenya de tal manera que el 

temps de retenció hidràulica a cabal màxim sigui com a mínim de 5 minuts i a cabal 

mitjà de 10 minuts. 

Així doncs, el pou de gruixuts dissenyat sota aquests condicionants té unes mesures 

de 2 m per 1,25 m, de forma quadrada, amb un calat màxim de disseny de 2,3 m, 

aconseguint un volum total de 5,75 m3. 

L'eliminació dels gruixuts es farà mitjançant un reixa de desbast d’acer inoxidable, de 

dimensions 1300 x 600 mm, amb un pas de sòlids de 25 mm. La reixa de desbast 

compta amb una cistella amb una capacitat de 600 l, on es dipositaran els gruixuts. 

 

� Pretractament 

Es disposa d’un tamís rotatiu de neteja automàtica, i paral·lelament un canal de bypass 

de desbast de funcionament manual, aïllat de la línia principal mitjançant les 

corresponents comportes de canal. 

El tamisat es realitzarà en un canal de 2,60 m de longitud i 0,3 m d'amplada. En 

aquest canal s'instal·larà un tamís rotatiu de neteja automàtica de 3 mm de llum de 

pas, instal·lat amb un angle de 45 º. 

Tant el cos del tamís com el tambor seran d’acer inoxidable. La longitud del tambor és 

de 500 mm i el diàmetre del mateix és de 200 mm. Els residus del tamís seran recollits 

per un cargol transportador i compactador incorporat al mecanisme i descarregats en 

un contenidor de 600 l. de capacitat 
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� Mesura de cabal 

Un cop pretractada l'aigua, hi haurà un sistema de regulació automàtica de cabal 

d'entrada al tractament biològic, de manera que l'operador de la planta podrà 

seleccionar el cabal punta desitjat d'entrada al reactor biològic. 

Per a tal motiu s’instal·larà  una vàlvula de comporta i un cabalímetre entre desbast de 

fins i el tractament biològic 

� Canal de bypass 

Es projecta un canal de bypass per tal d’evacuar l’aigua que no pot ser tractada. 

L'excés de cabal sobre el cabal fixat d'entrada al reactor serà evacuat per un 

sobreeixidor cap al sistema de bypass i posteriorment al riu 

 

� Mòdul de tractament biològic i decantació secundària  

 

a. Reactor biològic: 

L’objectiu d’aquest element és realitzar l’oxidació de la matèria orgànica de l’aigua, 

per fer-ho cal que la concentració de microorganismes sigui l’adequada. 

El mòdul del reactor és un tanc cilíndric amb un diàmetre interior de 6,5 m. una 

alçada total de 4,4 m. (4m d’alçada útil) amb uns murs de 30 cm de gruix i una 

solera de 40, i construït amb formigó HA-30 IV+Qb. L’aeració del substrat 

s’aconsegueix injectant aire mitjançant una línia de difusors de membrana 

elastomèrica. Aquest aire el subministren bufadors d’èmbols rotatius. 

Al tanc del reactor també s’hi aboca la recirculació de fangs provinents de l’arqueta 

de recirculació i purga de fangs. 

 

b. Decantador secundari 

Element metàl·lic de forma troncocònica, que té l’objectiu de decantar per gravetat 

la matèria sòlida en suspensió producte de l’oxidació de la matèria orgànica al 

reactor. 
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La decantació secundària es du a terme en un decantador de forma troncocònica 

concèntric amb el mòdul del reactor biològic, es compta amb una tremuja de 

decantació estàtica de gravetat amb un diàmetre útil de 4 m. El licor mescla 

provinent del reactor biològic és conduït al centre del decantador, dins una 

campana deflectora que facilita la decantació i evita que els fangs surtin amb 

l’aigua clarificada. També es disposa d’un sistema per la recollida de 

sobrenedants. 

En les següents taules es mostren les principals característiques de reactor 

biològic i decantador: 

Reactor biològic        

 Tipus de tanc   planta circular 

 Mesures del tanc diàmetre  6 ,5 m 

   alçada útil  4   m 

  resguard  0,4 m 

Volum real net del reactor   132,66 m3 

Volum total del reactor  146  m3 

Superfície unitària del reactor   33,18 m2 

Taula 7 . Caracteristiques del reactor biològic 

Decanta dor secundari        

 Tipus de decantador   troncocònic 

 Mesures del decantador Diàmetre superior  4  m 

   alçada útil  4   m 

  resguard  0,35 m 

Pendent de la solera   1:12  

Volum total del reactor  22,9  m3 

Taula 8 . Caracteristiques del decantador secundari 
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� Sortida d’aigua tractada 

Elements construïts amb la finalitat d’extreure l’aigua tractada del mòdul 

reactor+decantador, i restituir-la al medi original, en aquest cas a la Rasa de les 

Aliguers. 

L’aigua un cop tractada es porta a un dipòsit. En aquest dipòsit es col·loca un sistema 

de captació d’aigua de servei per a la utilització industrial i de neteja. Aquesta 

canonada connecta amb un grup de pressió amb calderí situat en un extrem de la sala 

de bufadors. 

També es col·loca un tub de DN315, que va al pou de sortida on s’ajunten els bypass 

generals i del reactor biològic. D’allà surt un tub també DN315 que comunica amb 

l’obra de sortida que constarà d’escollera per tal de protegir el desnivell de 6m que 

tenim entre el punt d’abocament i la llera de la Rasa. 

 

7.2.2.2 Línia de fangs.  

 

� Recirculació de fangs. 

� Instal·lació d’una sitja d’emmagatzematge 

 

� Recirculació de fangs 

Element de la planta encarregat de recircular part dels fangs obtinguts en el 

decantador, per tal de tornar-los a injectar al reactor i mantenir constant la població 

de microorganismes encarregats de l’oxidació de la matèria orgànica de l’aigua. 

L’arqueta de recirculació i extracció de fangs consta de 3 bombes submergibles. 

Dos d’elles (1+1 de reserva) s’utilitzen per la recirculació i permeten bombar un 

cabal de 12 m3/h i una alçada de 4m. La bomba restant és destinada per la purga 

de fangs i permet bombar un cabal de 12 m3/h i una alçada de 6 m. 
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� Sitja d’emmagatzematge de fangs 

 

La sitja de fangs és l’element encarregat d’emmagatzemar els fangs en excés, fins que 

aquests són recollits per una cuba que els portarà a una instal·lació de tractament de 

fangs. 

Els fangs provinents de la purga de fangs que es fa a l’arqueta de recirculació i purga, 

es concentren en una sitja fabricada amb formigó armat. La sitja té forma cilíndrica, 

.amb una base circular de  2,5 m de radi, i amb una alçada útil de 4 m. Tot plegat li 

confereix un volum útil de 78 m3. Els fangs emmagatzemats a la sitja es recolliran per 

ser duts a una planta de tractament de fangs homologada. 

Tot seguit s’exposa una taula amb les principals característiques del dimensionament 

de la sitja de fangs: 

Producció de fangs  Valor  

Càrrega màssica (cm) 
0,072 Kg DBO5/(kg SSLM dia) m3/(m2 

hab) 

DBO5  38,5 Kg/dia 

Producció relativa de fangs (Pe) 0,645 Kg MLSS/Kg DBO5 

Producció total de fangs 24,8 Kg MLSS/dia 

Volum de fangs 3,56 m3/dia 

Edat mitja dels fangs 20 dies 

Taula 9 . Caracteristiques de la sitja de fangs. 

 

7.2.2.1 Edifici de control i bufadors.  

Es tracta d’un edifici de mides reduïdes en el qual s’ubiquen una sala de control amb 

els quadres elèctrics i sinòptics, un lavabo, i la sala de bufadors degudament 

insonoritzada.  

L’edifici té unes mides globals de 8,30 x 5,70 m, i està construït amb blocs de formigó 

prefabricats. 
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Fig. 3 . Croquis de l’edifici de bufants i control. 

 

� Sala de bufadors i de control 

La funció d’aquest element és la producció i bombament de l’aire que necessita el 

reactor per a l’oxidació de la matèria orgànica. A més, a l’edifici de control se 

supervisen tots els paràmetres de funcionament de l’EDAR. 

Com a equip de ventilació s'instal·laran 2 bufadors (un de reserva) que proporcionin un 

cabal unitari d'aire de 96,43 kg O2/dia. Per a la determinació d'aquest cabal s'ha 

establert com a criteri que l'equip subministri els quilos d'oxigen necessaris per a la 

ventilació en 16 hores. 

L’edifici també consta d’un lavabo i de vestidors pels treballadors. 
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7.3 Fase d’execució.  

Les principals fases d’execució són: 

• Fase 1: treballs prèvis 

1- Replanteig de l’obra, que es realitzarà situant els punts principals de les noves 

instal·lacions.  

2- En un fase preliminar es procedirà a determinar els accessos de la maquinària i 

personal d’obra a la zona de treball. 

3- Realització de la tanca provisional de seguretat en el perímetre de la planta i 

anivellació del terreny a les cotes projectades i explanació de la zona d’actuació. 

• Fase 2: Construcció de les instal·lacions 

1- Construcció de l’edifici de control, de les rases i pous per les connexions de l’obra 

civil i sitja de fangs. Instal·lació de les canonades. 

2- Execució del mòdul de tractament biològic, i sobreeixidor d’arribada, arqueta de 

repartiment i bypass, mesura de cabal, dipòsit d’aigua tractada i dipòsit de clorur fèrric. 

3- Execució de les canalitzacions tant de procés com de serveis i del col·lector 

d’arribada a l’ EDAR. 

• Fase 3: Acabats 

1.- Durant l’execució de les diferents fases, un cop realitzada l’obra civil es procedirà a 

la instal·lació i muntatge dels equips. Una vegada instal·lats els equips de control, 

elèctrics i mecànics es realitzaran les proves necessàries de posada en funcionament 

de l’EDAR. 

2.- Urbanització, neteja de la zona d’obres i acabats.  

• Fase 4: Connexió de la planta amb els col·lectors 
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7.4 Adequació del terreny, urbanització, pavimentac ió i jardineria  

 

Fig. 4 . Planta general de l’EDAR. 

 

7.4.1.1 Moviment de terres 

 

Els moviments de terres realitzats a la parcel·la de la EDAR projectada són bastant 

compensats. Tot i així en l’execució del camí tindrem excés de terra obligant-nos així a 

traslladar les terres a un abocador autoritzat i pagar el cànons corresponents.  

L’estudi geològic de la zona indica que la geologia existent a la zona de l’explanació 

són gresos de gra fi amb nivells de pissarres i conglomerats, recoberts per una capà 

de terra vegetal d’entre 1 i 1,5 metres de gruix. Això fa preveure que serà necessària 

l’excavació en roca mitjançant mètodes mecànics. 

La naturalesa de la litologia existent permetria l’execució de talussos quasi verticals en 

la major part de casos, tot i així s’opta per executar-los amb un pendent 2H:1V per no 

córrer riscos innecessaris. 

La planta disposa en la seva zona central d’una plataforma pavimentada amb un reg 

de graveta destinada a l’accés i maniobra dels vehicles. 
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El perímetre i les zones lliures d’elements de l’EDAR quedaran amb un reblert tot-u i 

terra vegetal, amb plantació d’arbres i hidrosembra per dotar la planta d’elements de 

jardineria adequats per la seva integració a l’entorn. 

 

7.4.1.2 Calçades, vorals i voreres 

En el tram de camí d’accés, així com a les parts transitades del recinte de l’EDAR, 

s’utilitzarà un ferm del tipus T4211, format per 35 cm de tot-ú artificial i un reg de 

graveta bicapa 

El límit dels vials amb les zones enjardinades interiors i amb les voreres s’acabarà 

amb vorada prefabricada de formigó de 10 x 20 cm. 

Vorejant l’edifici es preveu un acerat mitjançant vorera de panot hidràulic de 20 x 20cm 

de color gris col·locada sobre solera de morter. 

 

7.4.1.3 Xarxa de pluvials  

 

S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge superficial per a tota la superficial 

de la planta depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una forma 

ordenada a l’exterior de l’EDAR, evitant l’acumulació d’aigua en el recinte. S’han 

col·locat vorals triangulars als peus dels terraplens tant a la plataforma de l’EDAR com 

al camí d’accés per tal d’evacuar les aigües superficials cap a l’exterior.  

7.4.1.4 Jardineria  

 

Al voltant de la zona pavimentada s’han disposat zones enjardinades amb gespa i 

arbustos per a minimitzar l’impacte visual. Les especies s’han projectat segons els 

criteris següents: 

• Consum hídric reduït. 

• Característiques del terreny. 
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• Característiques climàtiques de la zona. 

• Resistència a les males herbes. 

• Costos reduïts i facilitat de conservació. 

 

Les diferents espècies i la seva ubicació queden reflectides en el pressupost i els 

plànols corresponents. 

7.4.1.5 Enllumenat  

 

Durant l’explotació de l’EDAR és important la instal·lació d’enllumenat que permeti 

identificar els edificis i proporcioni seguretat durant les hores de foscor.  

S’ha optat per col·locar faroles de columna tubular amb una potència de 150W de 3m 

d’alçada. La instal·lació de la llum exterior es farà amb cablejat d’aïllament de 6mm2 de 

secció mínima.  

8. Estudi d’inundabilitat.  

 

La cota d’inundabilitat pel període de retorn de 500 anys és un element molt important 

en el disseny d’una EDAR. L’ACA obliga que la cota inferior de la línia d’aigua es trobi 

per sobre de la cota anterior. 

Segons el pla INUNCAT el municipi de Figuerola del Camp té un risc baix en front les 

inundacions. Els municipis amb risc baix són:  

� Municipis on hi ha menys de 5 persones en àrea inundable i la perillositat de la 

conca és lleu. 

� Municipis en els que no existeixen danys monetaris, ni afectació a vies de 

comunicació i en els que l’afectació a persones és molt petita. 

� Municipis en que no es produeix afectació a persones i els danys són molt 

petits. 

� Municipis en els que a partir de les dades disponibles de geomorfologia i estudi 

hidràulic, no s’ha detectat cap afectació en quant a generació de danys, 

afectació a persones ni a vies de comunicació. 
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El terreny on s’ubicarà l’EDAR comprèn una conca hidrogràfica molt petita fet que 

limitarà la influència de possibles avingudes, La riera que voreja el terrenys de la 

EDAR (La rasa de les Aligueres) només conté aigua en èpoques de pluja intensa i no 

té un cabal constant. La parcel·la on s’ubica l’EDAR està 11,5 metres per sobre el curs 

de la riera el que considerarem suficient per assegurar la no inundabilitat del terreny. A 

part si ens fixem amb la topografia veiem que el terreny que queda al sud està a una 

cota més baixa que el terreny que queda al nord i és on està la depuradora. Aquest fet 

ens fa pensar que davant una possible avinguda, l’aigua tendiria a ocupar la parcel·la 

inferior deixant la parcel·la on hi ha l’EDAR lliure d’inundacions. 

Per corroborar aquest fet es va preguntar a l’alcalde del municipi per un registre 

històric de les inundacions que havia provocat aquesta riera. Segons les seves 

experiències viscudes, la riera no havia provocat mai cap inundació ni cap desperfecte 

ja que la seva llera es troba a bastant profunditat dels terrenys adjacents.  

 

9. Expropiacions i serveis afectats.   

 

Prèviament a l’inici de l’obra farà falta expropiar per part de l’ACA els terrenys afectats 

per l’EDAR projectada, i de forma temporal els afectats per les obres dels col·lectors. 

Aquestes expropiacions es troben recollides a l’annex 15 “Expropiacions i serveis 

afectats. A continuació es presenta un quadre resum de les parcel·les afectades. 

Nº parcel·la  Tipus de 

sòl 

Expropiació 

forçosa (m 2) 

Servitud (m 2) Ocupació 

temporal (m 2) 

37 rústic 2926,8 430,2 4428,3 

35 rústic 1448,2 0 1390 

38 rústic 2,5 140 449,2 

42 rústic 5 250,6 626 

43 rústic 7,5 384,5 1267,8 

46 rústic 5 145,5 508,5 

47 rústic 5 215,5 703,9 



Projecte de l’EDAR i col·lectors del nucli urbà de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Memòria 
 
 

 Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
39 

 
 

48 rústic 2,5 158,4 333,5 

Taula 10 . Resum de les superficies ocupades. 

Amb la finalitat de cobrir els costos derivats de les expropiacions, ocupacions 

temporals i servituds perpetues de pas de les noves conduccions es preveu una 

partida de CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA-U AMB DEU Euros (5.750 ,10 €). 

Resum de les ocupacions 

Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions: 

Tipus de 

parcel·la 

Zona afectada pel projecte  

Import 

total (€) 

Expropiació def. Servitud de pas 
Ocupació 

temporal 

m2 
Import 

(€) 
m2 

Import 

(€) 
m2 

Import 

(€) 

Rústica 4402,5 4402,5 1724,7 862,3 9707,2 485,3 5750,1 

Taula 11 . Valoració econòmica de les expropiacions 

Totes les ocupacions són al terme municipal de Figuerola del Camp.  

S’ha efectuat una recopilació dels serveis que poguessin veure’s afectats per 

l’execució de les obres des d’una inspecció visual “in situ” i de consultes amb les 

entitats o companyies subministradores. 

 

9.1 Línies elèctriques.   

A l’àmbit del present projecte no hi ha una cap línia que es vegi afectada per la obra de 

l’EDAR ni pel col·lector 

 

9.2 Afeccions de caràcter municipal.  

L’Ajuntament de Figuerola del Camp ha informat de que a la parcel·la on es realitza la 

obra i al llarg del recorregut del col·lector no s’influeix en cap altra xarxa de serveis del 

municipi. 
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9.3 Valoració.  

 

Donat que no es produeix cap afecció sobre els serveis existents no s’ha previst cap 

partida al pressupost general del projecte per a aquest concepte. 

10. Impacte mediambiental.   

 

En l’annex 18 “Estudi d’impacte ambiental i mesures correctores” es determinen les 

incidències ambientals que l’execució del projecte pot causar sobre el medi ambient. 

Com a resultat de l’estudi elaborat s’arriba a les següents conclusions: 

 

� Les principals afeccions són la ocupació del terreny d’emplaçament de l’EDAR, 

així com els sorolls i pols durant la fase de construcció. 

� Entre els impactes positius cal considerar el mateix objectiu del projecte, és a 

dir la millora del sistema de sanejament del nucli urbà de Figuerola del Camp, 

que, entre d’altres beneficis contribuirà a l’augment de la qualitat de l'aigua de 

la llera fluvial i de l'aqüífer subterrani. 

En conseqüència es conclou que els aspectes positius del desenvolupament del 

projecte són la millora del sistema de sanejament, mentre que els afectes negatius 

identificats, es poden considerar, després d’aplicar les mesures preventives i 

correctores, ambientalment compatibles amb l’entorn. Per aquesta raó, la incidència 

ambienta del projecte de construcció d’una EDAR i els corresponents col·lectors pel 

nucli urbà de Figuerola del Camp no ha de representar cap obstacle per la seva 

autorització en l’emplaçament indicat i les característiques amb les quals s’ha 

dissenyat. 

A més no es preveu cap afectació sobre zones pertanyents al PEIN. 
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11. Prescripcions generals.   

 

11.1 Termini d’execució. 

  

Per a l’execució de les obres es preveu un termini de set (7) mesos (concretament 150 

dies laborables), a contar a partir de la data de firma de l’acta de comprovació i 

replanteig. Aquest termini es detalla en l’annex 19 “Pla d’obra” mitjançant un diagrama 

de Gantt on  s’indica els temps previstos per a l’execució de les diferents parts de 

l’obra i l’ordre de prioritat. 

 

11.2 Període de garantia. 

 

El període de garantia es xifra en dotze mesos a partir de la data de recepció 

provisional, durant la qual l’empresa constructora tindrà sota el seu càrrec exclusiu la 

conservació de les obres, amb la obligatorietat d’entregar-les a l’acta de recepció 

definitiva en perfectes condicions. 

 

11.3 Obra completa 

 

A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 i la Llei de l’Obra Publica 

3/2007 es fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa 

susceptible de ser lliurada a l’ús públic general. 

 

11.4 Revisió de preus 

 

Pel que fa a la revisió de preus, serà d’aplicació el que estableixen els articles 77 i 

successius de la Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic. En el 

cas de donar-se els supòsits previstes a l’article 77, serà d’aplicació la formula 
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polinòmica núm. 9 del quadre de fórmules aprovades pel RD 3650/1970, de 19 de 

desembre: 

 

11.5 Pressupost  

 

Aplicant els preus unitaris corresponents als amidaments resultants de totes les 

partides, resulta un Pressupost d’Execució Material de QUATRE-CENTS NORANTA-

TRES MIL SET-CENTS VINT  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈ NTIMS (493.720,83 

€). 

Incrementant el valor anterior amb els coeficients vigents de Despeses Generals, 

Benefici Industrial i impostos indirectes, resulta el següent Pressupost d’Execució per 

Contracte, IVA inclòs, de SIS-CENTS NORANTA-TRES MIL DOS-CENTS 

VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS (693.282 ,79 €). 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, IVA inclòs, puja a la quantitat de 

SIS-CENTS NORANTA-NOU MIL TRENTA-DOS EUROS amb VUIT ANTA-NOU 

CÈNTIMS (699.032,89 €). 
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11.6 Manteniment i explotació  

Es divideixen els costos de manteniment i explotació en despeses fixes i despeses 

variables: 

Les despeses fixes són aquelles que no depenen del volum d’aigua tractada i són 

independents del funcionament de la planta. 

Les despeses fixes es divideixen en: 

– Personal. 

– Energia elèctrica. 

– Servei de recollida i neteja dels fangs 

– Manteniment i conservació. 

– Analítica i control. 

– Altres despeses 

Les despeses variables estan directament associades a la quantitat i qualitat del cabal 

tractat. És a dir, les despeses variables no només depenen del volum d’aigua tractada, 

sinó que també estan en funció de la contaminació que porten les aigües residuals 

Les despeses variables es divideixen en: 

– Despeses energètiques variables. 

– Gestió de fangs. 

– Residus i pretractament. 

– Despeses dels reactius.   

Com es detalla a l’annex 17 Estudi d’explotació i manteniment les despeses seran les 

següents: 

Despeses fixes 

Total personal 26000,00 €/any 

Total despesa d’energia elèctrica consumida fixa 515,8 €/any 

Total manteniment i conservació 3466, 41 €/any 

Total despeses d’analítica de control 298,80 € / any 

Total altres despeses vàries 8695,00 €/any 
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Total despeses fixes  39390,01 €/any 

Taula 12 . Resum de les despeses fixes 

Despeses variables 

Energia elèctrica     6.844,81 €/any 

Residus i pretractament 1.275,55 €/any 

Evacuació de fangs 3360,00 €/any 

Total despeses variables  11.480,36 €/any 

Taula 13 . Resum de les despeses variables 

El total dels costos de manteniment i explotació ascendeixen a un import de 50.870,37 

€/any  

12. Condicions de seguretat i salut. 

 

En compliment al que s’estableix al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 

s’inclou l’estudi detallat, amb els plànols corresponents, al final dels annexos del 

present projecte. 

El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut s’eleva a SETZE MIL VUIT-CENTS 

QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS (16.847 ,82 €). 

13. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.  

 

Aquest projecte s’ha redactat d’acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques per 

discapacitats físics 

Totes les obres incloses en aquest projecte estan desenvolupades d’acord amb el 

Decret 135/1995 del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 del 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i 

d’aprovació del Codi d’Accessibilitat. 
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14. Documents que integren el present projecte.  

 

14.1.1 Document núm. 1 Memòria i annexos 

 

Memòria 

Annexos: 

 

 Annex 1. Antecedents i dades prèvies. 

 Annex 2. Estudi demogràfic. 

 Annex 3. Paràmetres de disseny i resultats a obtenir. 

 Annex 4. Topografia i cartografia. 

 Annex 5. Geologia i geotècnia. 

 Annex 6. Estudi d’alternatives. 

 Annex 7. Reportatge fotogràfic. 

 Annex 8. Estudi d’innundabilitat. 

 Annex 9. Dimensionament de l’EDAR. 

Annex 10. Descripció del sistema de depuració. 

Annex 11.     Càlculs estructurals i mecànics. 

Annex 12.     Càlculs hidràulics. 

 Annex 13.     Càlculs elèctrics. 

 Annex 14.     Gestió de residus. 

 Annex 15.     Expropiacions i serveis afectats. 

 Annex 16.     Urbanització i traçat. 
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 Annex 17.     Estudi d'explotació i manteniment. 

 Annex 18.     Estudi d'impacte ambiental i mesures correctores. 

 Annex 19.     Pla d’obra.  

 Annex 20.     Justificació de Preus.    

 Annex 21.     Pressupost per al coneixement de l’administració. 

 Annex 22.     Control de qualitat 

Estudi de seguretat i salut. 

   

14.1.2 Document núm. 2 Plànols. 

 

Plànol 1. Localització i índex. 

Plànol 2. Emplaçament del projecte. 

Plànol 3. Planta general del projecte. 

Plànol 4. Planta dels col·lectors. 

Plànol 5. Perfil longitudinal dels col·lectors. 

Plànol 6. Detalls dels col·lectors. 

Plànol 7. Planta de l’EDAR. 

Plànol 8. Seccions de l’EDAR 

Plànol 9. Planta de replanteig 

Plànol 10. Planta d’urbanització. 

Plànol 11.    Planta d’esquema del procés. 

Plànol 13.    Esquema de la línea piezomètrica. 

Plànol 14  Planta elèctrica. 
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Plànol 15.1  Definició del sistema de depuració. Reactor. 

Plànol 15.2  Definició del sistema de depuració. Seccions. 

Plànol 16  Detalls d’armadures. 

Plànol 17 Definició geomètrica de la sitja de fangs. 

Plànol 18  Definició de l’edifici de bufants i control. 

Plànol 19  Obra de sortida. 

Plànol 20 Planta del camí d’accés. 

Plànol 21  Perfil longitudinal del camí d’accés. 

Plànol 22  Seccions del camí d’accés. 

 

14.1.3 Document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques . 

 

14.1.4 Document núm. 4 Pressupost. 

 

Amidaments. 

Quadre de Preus núm. 1 

Quadre de Preus núm. 2 

Pressupost. 

Resum del pressupost. 

Últim full. 
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15. Conclusió. 

 

El projecte d’execució que s’ha presentat és una solució molt vàlida per a corregir els 

problemes d’abocaments incontrolats d’aigües residuals al medi natural de Figuerola 

del Camp. La planta depuradora permet recollir i tractar totes les aigües generades, a 

la vegada que és capaç de produir un efluent amb la qualitat requerida per la nova 

Directiva Marc de l’Aigua. 

 

Amb la informació que conté aquesta Memòria i la de la resta de documents que 

composen el Projecte, la solució adoptada es considera el suficientment justificada i 

les obres corresponents suficientment definides. 

 

 

Barcelona, maig de 2012 

L’autor del projecte: 

 

 

Marc Querol Martí 
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1. Introducció. 

 
 
Un dels elements imprescindibles per la concepció del projecte, és l’estudi previ de la 

zona on s’ha d’ubicar. És bàsic, doncs, conèixer el marc general i concret on 

s’emplaçarà l’obra. Així, en aquest annex es desenvolupen les principals 

característiques geogràfiques, orogràfiques, hidrogràfiques, climàtiques i 

meteorològiques, També les característiques socioeconòmiques històriques i actuals, 

la xarxa viària i de transports de la zona on està situada la població de Figuerola del 

camp. S’exposen, a més, les infraestructures existents i les previstes, els estudis locals 

i/o regionals que poden ajudar a orientar i/o redefinir el projecte de manera més 

acurada i racional. També serà de gran importància, donada la naturalesa del projecte 

que s’exposa, tota la informació relativa a l’estat dels abocaments d’aigües pluvials i 

residuals així com el sistema de sanejament i el pla de sanejament actual.   

2. Objectiu. 

 

L’objectiu d’aquest annex és la descripció dels antecedents tècnics i el marc legal 

establert a Catalunya, referent a temes de sanejament i depuració d’aigües residuals 

que afecten el municipi d’emplaçament d’aquest projecte. En concret el municipi de 

Figuerola del Camp situat a la comarca de l’Alt Camp.  

3. Emplaçament, del projecte: situació i característiques de la 

zona on s’emmarca el municipi de Figuerola del Camp. 

3.1 La provincia de Tarragona 

 

La població de Figuerola del Camp està situada a Tarragona. La província de 

Tarragona es troba al sud de Catalunya, comprèn l'extrem occidental de la Depressió 

Prelitoral (Camp de Tarragona, dividit en Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès), una 

conca d'erosió en els marges de la Depressió Central (Conca del Barberà ) i el sector 

paleozoic (dins de la serralada Prelitoral) de la cubeta de Móra (Priorat). 
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Hidrogràficament, a més del Priorat, que aboca cap al Ebre, coincideix amb les 

conques del Gaià, el Francolí i les rieres més ponentines.

 

3.2 La Comarca de l’Alt Camp

 

Figuerola del Camp, es situa més concretament a la comarca de 

d’aquesta comarca és Valls.

 

Fig. 1.  Ubicació de Tarrragona i de la comarca de l’Alt Camp.( 

 

Físicament, la comarca encaixa amb l'angle que forma la serra de Miramar i

l'anomenat bloc del Gaià, constituïdes les dues per la serralada Prelitoral catalana.

comarca conté una part plana formada per sediments quaternaris, els quals

comprenen la major part dels límits del Alcover, el Milà, la Masó, el Rourell, Valls,

Nulles, Alió, Puigpelat, Bràfim i Rodonyà. La part comarcal més muntanyosa

constitueix la perifèria al nord i a l

forma els límits de Mont-ral i la Riba i la serra de Miramar fan de límit al nord amb la

Conca del Barberà. 

El bloc del Gaià, amb les poblacions de Querol, el Pont d'Armentera i part

d'Aiguamúrcia, Vila-rodona, Rodonyà i Masllorenç, fan de confí a llevant amb les
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comarques de l'Anoia i del Penedès. Així doncs, del Miocè emergeixen diversos nivells 

mesozoics que suporten el Neozòica, el qual culmina amb 982 metres al turó de 

Montagut i amb 995 metres a la muntanya de Formigosa. Els límits amb les 

comarques del Baix Camp i el Tarragonès no són necessaris ja que s'estén una plana. 

 
Fig. 2.  Detall de la comarca de l’Alt Camp. Font: www.altcamp.info 

Els rius Francolí i Gaià, els dos de nord a sud, travessen la comarca de l'Alt Camp en 

cursos paral·lels. El cabal del primer normalment no ultrapassa els 600 l/s i és quatre 

vegades més gran del que porta el riu Gaià. Tots dos han originat grans riuades. El 

Francolí obre el seu trajecte a través de la plana quaternària i origina tota una faixa de 

regadius. El Gaià, en la seva major part, ofereix una vall més abrupta i, sobretot en la 

part de contacte amb el Tarragonès, s’engoleix en nombrosos meandres. La vegetació 

és principalment mediterrània septentrional, de tendència poc humida. Predominaven 

els alzinars i els carrascars, però actualment han estat substituïts en la seva major part 

per boscos de pi blanc, brolles de romaní i brucs d'hivern. 

La població conjunta de l'Alt Camp l'any 2010 era de 45.326 habitants amb una 

densitat de 84,2 hab/���. Un 95% dels habitants viuen en localitats de cases 

aglomerades i només un 5% en cases disseminades en el territori. El nucli comercial i 



Projecte de l’EDAR i col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 1: Antecedents 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
6 

 
 

la capital natural aglutinadora és Valls, que estén la seva influència per algunes 

localitats de la Conca del Barberà i el Tarragonès, en una àrea de 775 km2. Té 25.158 

habitants i concentra el 55,5% de la població comarcal. Li segueixen en importància 

les poblacions d'Alcover, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona. Les localitats superiors 

als 2000 habitants representen el 70% del conjunt, les de1000-2000 habitants el 9%, 

les de 500-1000 habitants el 15% i les de menys de 500 habitants el 6%. 

La comarca de l'Alt Camp ha estat sempre eminentment agrícola. La majoria de la 

comarca té conreus de secà, tot i que cada vegada més les zones de regadiu són més 

l’avellaner, la vinya, el garrofer i l'olivera. La majoria dels terrenys de conreu són de 

propietat privada. L’activitat ramadera és poc important, però destaquen la porcina i 

l'aviram. En la indústria, destaquen els sectors del metall, fusta, paper, construcció, 

tèxtil, adoberia i alimentació. D'especial importància són els municipis de la Riba, que 

compta amb una important indústria paperera; el del Port d'Armentera, que compta 

amb grans gruixos de cotó, i del Pla de Santa Maria, amb una important indústria tèxtil. 

Però el nucli industrial més important es troba a Valls, amb adoberies, indústria tèxtil, 

indústria metal·lúrgica,etc. 

El sector de serveis complementa l'activitat econòmica. La comarca és travessada pel 

ferrocarril de Roda de Barà a Picamoixons i el de Reus a Lleida, els quals enllacen a 

Picamoixons. Pel centre de la comarca passa l'autopista AP-2, que té a l'Alt Camp 

dues sortides, una a Vila-rodona i l'altra al Pla de Santa Maria. Totes les poblacions de 

la comarca estan comunicades per carretera, amb una mitjana de 48 km lineals per 

cada 100 km2. 

 

3.3 Figuerola del Camp. 

 

El terme municipal de Figuerola del Camp, tot i que pertany a l’Alt Camp, es troba al 

límit de la comarca de la Conca de Barberà per la part de llevant. L’extensió del terme 

municipal és de 22,78 km2. Limita amb els següents municipis: Cabra del Camp 

(nord), el Pla de Santa Maria (est), Valls (sud) - els tres de la comarca de l'Alt Camp - i 

Montblanc (oest) i Barberà de la Conca (nord),- de la Conca de Barberà -.  
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El nucli de població principal es troba situat en el vessant sud-oriental o de migdia de 

la Serra de Miramar, un dels límits naturals de la comarca de l’Alt Camp, al peu del 

Tossal Gros, a 480 metres sobre el nivell del mar. 

 

 

Fig. 3 . Imatge de la comarca de l’Alt Camp 
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 Fig. 4.  Detall de l’orografia i la hidrologia de l’Alt Camp. 

El municipi té un total de 350 habitants, dels quals 163 són homes i 187 dones, segons 

dades de l'INE 2010. 

S'arriba per la carretera TV-2001 des de la propera població del Pla de Santa Maria i 

està situada a 3,5 km de l’autopista A-2. 

El caràcter muntanyós que li dóna la serra de Miramar fa que més d'un terç de les 

seves terres siguin ermes. El peu de la serra és aprofitat per al conreu de l'avellaner 

des de temps antics i principalment durant els temps  posteriors a la crisi de la 

fil·loxera, quan el terme va arribar a ser el primer conreador d'avellaners de la comarca 

on encara roman com a principal cultiu. A part del conreu de l’avellana l’economia del 

poble es nodreix del conreu de cereals i la vinya, que abans de la fil·loxera 

predominava. De regadiu només hi ha un 1% de les terres cultivades. A les terres 

ermes  predomina el matoll i hi ha algun bosc de pins. La ramaderia, especialment la 

porcina,  té una certa importància  dins el municipi. La indústria és poc important al 

terme ja que només existeix una empresa de derivats de l'agricultura i una altra de 

plàstics, ambdues a nivell molt familiar. 
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4. Sistema d’abastament. 

 

La distribució d’aigua corrent resta assegurada a tota la vila mitjançant la xarxa general 

de distribució amb servei municipalitzat. Les necessitats d’aigua pel servei urbà es fa a 

través d’un dipòsit situat en el punt més alt del casc urbà que s’encarrega de 

desinfectar l’aigua mitjançant hipoclorit sòdic. 

5. Xarxa viària i transports.  

 

La xarxa viària és d’un traçat irregular i desordenat en el nucli original, amb una trama 

molt més ortogonalitzada en la zona d’entrada corresponent al barri de La Cinta. 

L’amplada de les calçades és de 4 a 6 metres. Existeix un vial de circumval·lació que 

desvia part del trànsit de l’interior de la vila i que ha obert unes expectatives de 

creixement en el sector Sud i Sud-est de la localitat. 

 
Fig. 5 . Xarxa viària de Figuerola del Camp. 
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6. Clima. 

 

El suport muntanyós protegeix la comarca de l'Alt Camp de les influències climàtiques 

de la Depressió Central Catalana i l’encara cap el clima mediterrani típic. La mitjana de 

la temperatura anual a la plana és de 15,3 º C i a la muntanya les isotermes més crues 

s'esglaonen fins a les línies de carena, on els vèrtexs de gregal adquireixen les 

característiques dels altiplans immediats a la Segarra al voltant dels 12 º C. 

La mitjana de precipitacions aquoses és de 500 mm/any, repartits en un 17% i un 19% 

a l'hivern i a l'estiu, i un 30% i un 34% a la primavera i a la tardor. 

7. Dades físiques i hidràuliques. 

 

En aquest apartat es recullen les dades meteorològiques que seran de vital 

importància a l'hora de dissenyar l'estació depuradora, ja que els processos biològics 

en què es basen les instal·lacions de tractament estan molt influenciats per les 

característiques meteorològiques del seu entorn. 

En un sistema biològic, entre els diversos paràmetres que en major mesura poden 

influir en la capacitat d'eliminació dels contaminants trobem en primer lloc la 

temperatura, sent un dels paràmetres més importants. Una altra variable fonamental 

és la pluja que dilueix les aigües residuals a tractar. Altres paràmetres són les hores de 

radiació solar, la humitat i el vent.  

 

7.1 Temperatura i precipitació. 

 

La temperatura afecta de gran manera a la velocitat d'eliminació de matèria orgànica 

per part dels microorganismes que habiten el reactor biològic de l'EDAR. La 

precipitació dilueix les aigües del sistema de tractament, a més de fer arribar un major 

volum d'aigua per unitat de temps a la planta de depuració. També servirà per 
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dissenyar els elements de drenatge i de protecció de la planta davant de fenòmens de 

pluja que puguin acumular elevats cabals a la zona on se situarà la planta depuradora. 

Segons la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya, (www.meteocat.com) a la 

comarca de l’Alt Camp la precipitació mitjana anual volta els 500 a 550 mm al sector 

central de la comarca, mentre que als indrets propers a la serralada del Montsant, a 

l’oest, i les serralades del Montmell i Montagut, a l’est, els valors augmenten fins als 

650 o 700 mm. L’estació més plujosa de l’any és la tardor, seguida de la primavera, 

mentre que les seques són l’hivern i l’estiu, amb registres mitjans força semblants. La 

temperatura mitjana anual està compresa entre els 15 i 16 ºC. En concret, a l’hivern es 

mouen al voltant dels 8 ºC i a l’estiu dels 23 ºC, essent, en ambdós casos, més baixes 

a muntanya. Per l’execució de l’obra s’han tingut en compte les dades dels anys 

compresos entre el 2008 i el 2010. 

 

7.2 Vegetació Natural. 

 

La demarcació es troba inclosa en la zona típica del bosc mediterrani. Sobretot abunda 

el pi blanc i extenses garrigues amb coscoll, marfull i romaní.  

 

7.3 Vent. 

 

Tal com ja s'ha dit, la direcció i intensitat del vent servirà d'una banda per determinar la 

millor  ubicació  de  la  planta  depuradora  amb  la  finalitat  d'evitar  que  les males 

olors arribin als nuclis poblacionals propers.  

D'altra  banda,  s'ha  de  recordar  que  l'evaporació  és  un  factor  d'influència  força 

important degut a l'evaporació d'aigua que es pot arribar a donar en el sistema. Per 

l’execució de l’obra s’han tingut en compte les dades dels anys compresos entre el 

2008 i el 2010. 
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7.4 Irradiació solar. 

 

Consultant les dades  proporcionades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i pel 

Servei Meteorològic de Catalunya ha estat possible determinar que la irradiació al 

municipi de Figuerola del Camp està a la franja15,5-16,5MJ/��. 

7.5 Quadre resum de les dades meteorològiques. 

 

En  aquest  apartat  es  mostraran  en  forma  de  taula  les  dades  de  temperatura, 

precipitació  i  vent  que  afecten al municipi. Les dades procedeixen de l’estació 

meteorològica de  Vila-rodona. 

Dades mete orològiques  2010 2009 2008 

Precipitació acumulada (PPT)  595,2 mm 460,5 mm 482,2 mm 

Temperatura mitjana  15 ºC 15,6 ºC 14,9 ºC 

Temperatura màxima mitjana  20,9 ºC 21,3 ºC 20,4 ºC 

Temperatura mínima mitjana  9,3 ºC 10,9 ºC 10,4 ºC 

Velocitat mitjana del vent  2,9 m/s 2,7 m/s 2,9 m/s 

Humitat relativa mitjana  67 % 64% 66% 

Mitjana de la irradiació solar 

global diària 

15,6 MJ/�� 16,6 MJ/�� 16,0 MJ/�� 

Taula 1.  Dades metereològiques de l’estació metereològica de Vila-rodona. 

8. Sistema de sanejament. 

 

El municipi de Figuerola del Camp disposa d'una xarxa de clavegueram de tipus unitari 

construïda l’any 2000 que recull les aigües de tot el municipi. Aquesta xarxa recull tant 

les aigües residuals com les pluvials del nucli i les aboca a una fossa sèptica que està 

ubicada a una rasa anomenada Rasa de les Aligueres que travessa el municipi. El 

diàmetre de les canonades és de 100 i 200 mm.  

L'abocament al medi es realitza sense cap mena de tractament previ de les aigües 

residuals, ni intensiu ni autònom. 
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Fig. 6 . Sistema de Sanejament de Figuerola del Camp. 

9. Marc legal: Directiva marc de l’aigua (DMA). 

 

La Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE) s’ha transposat a la normativa estatal 

mitjançant la modificació de Llei 46/1999, i el text refós de la Llei d'aigües 1/2001, de 

20 de juliol, per l'article 129 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, 

administratives i de l'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2003). 

 

9.1 Principis bàsics de la Directiva Marc de l’Aigu a (DMA) . 

 

La DMA es basa en dos grans punts: la protecció d’aigües i les mesures necessàries. 
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Protecció d’aigües : La Directiva promou la protecció de totes les aigües (superficials, 

de transició, marines, zones humides i subterrànies) per tal de:  

� Prevenir-ne el deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics.  

� Promoure un ús sostenible de l'aigua a través de l'estalvi, la reutilització, etc.  

� Assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves agressions 

ambientals.  

� Reduir els efectes d'inundacions i sequeres.  

Mesures necessàries: La finalitat de la Directiva és aconseguir un bon estat de 

l'aigua a través de mesures hidrològiques, ecològiques, econòmiques i socials. Els 

aspectes més destacables són:  

� Diagnosticar l'estat ecològic de les masses d'aigua per tal de determinar-ne 

l'estat ecològic, identificant les pressions, els impactes i els riscos que les 

condicionen.  

� Acordar com s'aconsegueix millorar la qualitat de les masses d'aigua i la 

redacció dels plans de gestió de conca i els programes de mesures necessaris 

per assolir els objectius ambientals.  

� Valorar en temes econòmics la gestió basada en el principi de recuperació de 

costos.  

Per aconseguir el bon estat de les aigües al final del 2015, objectiu fonamental de la 

Directiva, aquest text normatiu exigeix un seguit de treballs que cal fer dins d'un 

calendari preestablert. 

Valors límit 

La normativa fixa els següents valors per a l’efluent tractat: 

 Concentració (mg/l) Reducció (%) 

DBO5 25 70-90 

MES 35 90 

DQO 125 75 

Taula 2.  Exigències de qualitat pels abocaments d’aigua 
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10. Marc d’actuació. 

10.1 Marc competencial. 

 

Els articles 9.13, 9.16, 10.1.6 i 11.10 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueixen 

a la Generalitat de Catalunya competències en matèria d'aigües, obres hidràuliques i 

protecció del medi ambient en el marc establert pels articles 149.1.23 i 149.1.24 de la 

Constitució. 

Ateses la nova orientació normativa europea en matèria d'aigües, especialment pel 

que fa al tractament integral del cicle hidràulic, i la necessitat de modificar 

l'administració hidràulica de Catalunya per tal de dotar-la de més eficàcia, es va crear, 

mitjançant la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 

d'adaptació a l'euro, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), com a entitat de dret públic 

que assumeix totes les funcions d'Administració hidràulica única. 

El Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, “té per objecte ordenar les 

competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d'aigües i obres 

hidràuliques, regular, en l'àmbit d'aquestes competències, l'organització i el 

funcionament de l'Administració hidràulica a Catalunya [...]”. Així doncs, les 

competències assumides per l’ACA ,especialment a les conques internes, àmbit 

d’aquest projecte, són resumidament: 

� Elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne el 

seguiment.  

� La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües 

superficials i subterrànies existents i dels abocaments que puguin afectar les 

aigües superficials, subterrànies i marítimes.  

� El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general.  

� L'ordenació dels serveis d'abastament en alta i de sanejament.  

L’ACA és l’ens encarregat de redactar els plans i programes que integren la 

planificació hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Són el pla de 

gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el programa de mesures i els 

programes de control.  
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El PSARU (2005) és un programa de mesures que s’emmarca dins el pla de gestió de 

les conques hidrogràfiques internes, que constitueixen el Districte de Conca 

Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya. 

 

10.2 Pla de sanejament. 

 

El Pla de Sanejament, juny de 1996, marca les directrius per al sanejament de les 

aigües residuals. Aquestes directrius estan orientades a : 

� Preveure la contaminació d'aigües superficials, subterrànies i marines donant 

especial èmfasi a la prevenció en origen. 

� Restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials. 

L'objectiu principal és aconseguir un nivell de qualitat de l'aigua que asseguri els usos 

definits en el Pla, abans del 31/12/2005. 

 

10.2.1 Contingut del pla de sanejament. 

 

L'aigua s'utilitza en qualsevol activitat humana. L'impacte que directament i 

indirectament s’infringeix al medi hídric, fruit d'aquesta activitat, obliga a posar en 

relleu l'origen de la contaminació de l'aigua i els principis de solució amb proposicions 

diverses però complementàries. Es tracta d'establir les directrius i els principis 

d'actuació que permetin abordar el problema, d'una banda, des de la posició dels 

agents contaminants de l'aigua i, d'altra banda, des de la perspectiva del medi hídric 

receptor, ja sigui aigua continental (superficial o subterrània) o aiguamarina. 

A més, encara sabent de la necessitat de l'acció reguladora de l'Administració sobre 

les activitats potencialment contaminants de l'aigua, és sabut que la participació i la 

identificació dels usuaris de l'aigua és una peça clau per a aconseguir els objectius de 

qualitat que s'indiquen en el Pla. La bondat de la infraestructura de sanejament urbà 

exhaureix pràcticament les possibilitats de depuració de les aigües residuals urbanes, 

però pot resultar insuficient per a aconseguir els objectius de qualitat quan l'origen 
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contaminant és un altre o també quan l'usuari malgasta un recurs escàs com és 

l'aigua. En base a aquests fets rau la importància d'aquests principis d'actuació, de la 

gestió integral de sanejament, compartint responsabilitats, i d'educació ambiental com 

a promotora de l'autoregulació. 

Els programes de desenvolupament del Pla de Sanejament són: 

� Aigües residuals urbanes (PSARU 2005). 

� Tractament de fangs de depuradores d'aigües residuals urbanes. 

� Aigües residuals industrials (PSARI 2003) 

� Aigües residuals d'origen ramader. 

� Aigües residuals d'origen agrícola. 

� Aigües residuals per contaminació d'origen difús 

 

10.2.1.1 PSARU 2005. 

 

El programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) té per 

objectiu la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació 

originada per l'ús domèstic de l'aigua. Permetent així, assolir els objectius de qualitat 

d'aigua establerts en el Pla de Sanejament de Catalunya, aprovat pel Govern de la 

Generalitat en data de 7 de novembre de 1995. 

 

El PSARU 2005 s'emmarca dins de la directiva 91/271/CEE sobre el tractament 

d'aigües residuals urbanes i la directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc 

comunitari d'actuació en l'àmbit de política d'aigües. 

La construcció de l’EDAR al terme municipal de Figuerola del Camp està dins les 

infraestructures proposades pel PSARU 2005 i inclosa dins l’escenari d’actuació 2009-

2015.  
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1. Introducció. 

 
 
Per al disseny d’infraestructures de sanejament és fonamental realitzar una correcta 

estimació de les taxes de creixement de població futures i projeccions de la població al 

municipi d’estudi. En el cas de projectes de depuradores d’aigües residuals, la 

població a l’any horitzó es considera a 25 anys. Un cop obtinguda la població 

previsible a l’any horitzó es dissenya l’EDAR mitjançant uns valors de població 

equivalent. 

Així doncs, és necessari establir un mètode de projecció poblacional en base a les 

dades disponibles, sobre el municipi de Figuerola del Camp, que descrigui el 

comportament poblacional amb la màxima fidelitat possible. 

Les principals fonts d’informació utilitzades per al present estudi han estat l’IDESCAT 

(Institut d’estudis Estadístics de Catalunya) , l’INE (Instituto Nacional de Estadística per 

Espanya) i el POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Figuerola del Camp). 

2. Objectiu. 

 

L’objectiu d’aquest annex és l’estimació de la població futura o de càlcul (any horitzó 

2037) a partir de la informació obtinguda de l’IDESCAT, de l’INE i del POUM de 

Figuerola del Camp, aquestes últimes facilitades per l’Ajuntament del municipi. El 

conjunt de dades recopilades tindrà per objecte definir les bases de dimensionament i 

de disseny de l’EDAR i col·lectors de Figuerola del Camp. 

3. Evolució de la població 

3.1 Evolució demogràfica recent del municipi 

 

Per poder realitzar una projecció poblacional fiable, cal estudiar entre altres, l’evolució 

que ha tingut la població permanent del municipi de Figuerola del Camp. Per fer-ho 

s’han utilitzat les dades del padró continu de l’ IDESCAT que disposa de la població 
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censada al municipi d’estud

permeten identificar quina ha estat l'evolució de la població d'estudi en aquest període 

de temps que és la que a continuació es detalla a la taula 1

Any  1998 1999 2000 

Pobl  
cens  

263 267 260 

 
Taula 1 . Evolució de la població de Figuerola del Camp proporcionat per IDESCAT

 

Fig.1.  Evolució històrica de la població de Figuerola del Camp

 

Com s’observa en la figura 1 el comportament de la pobla

irregular. S’observen lleus 

seguides de petites recuperacions durant dos o tres anys després de la disminució de 

població. Els últims anys s’observa 

d’habitants. 

Si a més de les dades actuals, tenim en compte

es pot apreciar un màxim de població 

que dura fins al 1980 (203 habitants). A partir del 1980 s'observa una tendència a 

augmentar la població. Això pot ser degut a la proximitat del municipi amb l'autopista 

AP-2, fet que ha propiciat l'aparició de zones industrials on treballa la població de 

Figuerola del Camp.  
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censada al municipi d’estudi des de l'any 1998 fins al 2011; aquestes d

permeten identificar quina ha estat l'evolució de la població d'estudi en aquest període 

que és la que a continuació es detalla a la taula 1- 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

288 301 292 301 318 336 330 

. Evolució de la població de Figuerola del Camp proporcionat per IDESCAT

Evolució històrica de la població de Figuerola del Camp: nº  hab.

Com s’observa en la figura 1 el comportament de la població es mostra bastant 

lleus davallades puntuals durant els anys 2000, 2003 i 2007

recuperacions durant dos o tres anys després de la disminució de 

. Els últims anys s’observa aquesta tendència d’ augment lleu

a més de les dades actuals, tenim en compte l'evolució històrica (anys 1717

iar un màxim de població  l’any 1890 (855 habitants) seguit d'un descens 

que dura fins al 1980 (203 habitants). A partir del 1980 s'observa una tendència a 

augmentar la població. Això pot ser degut a la proximitat del municipi amb l'autopista 

ha propiciat l'aparició de zones industrials on treballa la població de 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

any

4 

; aquestes dades ens 

permeten identificar quina ha estat l'evolució de la població d'estudi en aquest període 

 2008 2009 2010 2011 

 330 341 346 349 

. Evolució de la població de Figuerola del Camp proporcionat per IDESCAT any/ nº d’habitants  

 
: nº  hab.- any. 

ció es mostra bastant 

davallades puntuals durant els anys 2000, 2003 i 2007 

recuperacions durant dos o tres anys després de la disminució de 

d’ augment lleu del nombre 

l'evolució històrica (anys 1717-2007) 

l’any 1890 (855 habitants) seguit d'un descens 

que dura fins al 1980 (203 habitants). A partir del 1980 s'observa una tendència a 

augmentar la població. Això pot ser degut a la proximitat del municipi amb l'autopista 

ha propiciat l'aparició de zones industrials on treballa la població de 

nº habitants
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Un altre possible efecte de l’increment de població pot ser la tendència actual de fugir 

de la contaminació de les ciutats i tornar al poble familiar. També l’atur degut a la crisi 

fa que retorni alguna gent al poble per ocupar-se del conreu de terres familiars. El 

municipi ha destacat des de sempre pel cultiu d'avellana així que es pot considerar un 

poble rural.   

 

Aquestes dades ens permetran també donar una previsió més acurada del nombre 

d'habitants en els pròxims 25 anys (l’any horitzó- 2037). 

 

3.2 Població actual 

 

Segons dades de l’IDESCAT i de l'Ajuntament de Figuerola del Camp, el municipi té 

una població de 349 habitants a 1 de gener de 2011. Segons el Pla d’Ordenació 

municipal no existeix molta població estacional ja que la gent que el visita és gent amb 

lligams amb la població per qüestions de descendència amb casa pròpia.  Aquest fet el 

notem amb que no s’observa augment del consum d’aigua durant cap període de l’any. 

No s’observa diferència entre la població permanent i la població estacional. 

 

3.3 Població industrial actual. 

 

Per determinar els habitants industrials equivalents del municipi es parteix de l’activitat 

industrial de Figuerola del Camp. 

L’activitat industrial del municipi és quasi inexistent. Existeix un petit sector ubicat a 

l’Est del municipi que són naus de magatzem. Aquestes naus no estan connectades a 

la xarxa de sanejament del poble i tenen la seva pròpia depuradora de tractament 

d’aigües. La població industrial actual no és significativa. 
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3.4 Població del sector terciari. 

 

Pel que fa al sector terciari l’activitat és gairebé nul·la, el poc que hi ha es centra 

bàsicament en el subministrament comercial i restauració, a nivell molt familiar.  

 

4. Població de disseny 

 

Com s’ha explicat anteriorment, la nostra població de disseny serà la que estimarem 

per a l’any 2037(any horitzó). Pel que fa a les previsions de creixement, aquestes es 

basen en la planificació urbanística del municipi i de l’evolució demogràfica de la 

població en els darrers 10 anys, d’on se n’extreu una previsió a 25 anys seguint la 

mateixa tendència de creixement. 

 
Fig 2 . Zona prevista de creixement del municipi. 

Pel que fa a la previsió a 25 anys, el procediment s’ha realitzat amb un full d’Excel tal i 

com es mostra a la figura 3.  Com es pot apreciar a la figura la tendència de 
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creixement en els últims 10 anys és bastant constant (la R2 de la recta de regressió 

que s’ha estipulat per predir la població a l’any horitzó és de 0,9912). Tenint en compte 

aquest fet, les informacions dels apartats anteriors i degut al moment econòmic que 

ens trobem es considera aquesta estimació com a bona. 

 

 
Fig.3.  Estimació de la població l’any 2037. 

 
 

Seguint aquesta tendència de creixement s’arribaria a una població hipotètica a l’any 

2037 de 533 habitants. 

D’acord a la incertesa de complir les previsions de creixement en base a l’actual 

conjuntura urbanística, i per tal d’ajustar la població futura a un adequat, es fixa una 

població a l’any horitzó (2037) de 550 habitants.  
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1. Introducció. 

 
 
Per al dimensionament d'una estació depuradora és necessari conèixer els paràmetres 

que caracteritzen les aigües residuals que arribaran a la planta. La manera òptima de 

conèixer aquests paràmetres (cabal i càrrega contaminant) és disposar d’estudis i  

d'una sèrie llarga i representativa de registres de cada un d'ells. D'aquesta manera es 

poden conèixer les característiques mitjana i punta dels abocaments del nucli, i es pot 

ajustar adequadament el disseny de la planta en funció de les seves necessitats reals i 

òptimes. En primer lloc s'especifiquen els diferents paràmetres a considerar. 

2. Objectiu.  

 

L’objectiu d’aquest annex és resumir tant les característiques actuals del municipi de 

Figuerola del Camp, en especial la seva xarxa de clavegueram, com les principals 

característiques i paràmetres de disseny de la futura EDAR. 

3. Cabals de disseny 

 

Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la 

definició dels diferents conceptes que s'han fet servir pel disseny de l'estació 

depuradora d'aigües residuals de Figuerola del Camp: 

� Cabal mig diari de disseny (Qd): és el cabal mig diari d'aigües residuals 

(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector i que es tracten a la planta 

depuradora. S'expressa en m3/d. 

 

� Cabal mig horari de disseny (Qmig): és el cabal mig horari d'aigües residuals 

(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector i que es tracten a la planta 

depuradora. Es calcula a partir del cabal mig diari de disseny, és a dir, Qd/24 

s'expressa en m3/h. 
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� Cabal punta horari de disseny (Qp): és el màxim cabal que, en un determinat 

moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant 

el cabal mitjà horari pel factor punta obtingut a partir de la següent fórmula  

expressada en el "Curs sobre tractament d'aigües residuals i explotació 

d'estacions depuradores Tom II" (CEDEX), tema 19 "Dimensionament d'una 

EDAR", per JG Batanero. 

�� � 1,15 �
2,575


��
 

 

� Cabal mínim horari de disseny (Qm): és el mínim cabal que, en un determinat 

moment, s'estima que pot entrar a la depuradora. Es calcula a partir del cabal 

mitjà horari, multiplicant per un factor mínim de 0.5. S'expressa en m3/hora. 

 

� Cabal admissible (Qmàx): és el cabal horari que pot tractar cada operació o 

procés unitari de la planta depuradora. El cabal admissible pot referir-se tant a 

tancs (decantadors, reactor biològic), com als conduccions d'interconnexió 

(tubs i canals), i es calcula multiplicant per 5 el Qmig. S'expressa en m3/hora. 

Per al càlcul de la dotació hidràulica (l/hab·dia) caldria el consum anual facturat per la 

població, que en qualsevol cas pot ser proporcionat per l'Ajuntament. Observant les 

dades proporcionades veiem que el consum és de 238 l/hab·dia. Tenint en compte que 

part de l’aigua s’utilitza per a regar camps, horts i que no acaba a la xarxa de 

sanejament es considera una dotació de 200 l/hab·dia. 

Partint d'una població de 550 habitants per a l’any horitzó de disseny (2037), usarem la 

dotació calculada anteriorment i es calibrarà amb un coeficient de 0,85 tenint en 

compte les possibles pèrdues per infiltració o fuites en el sistema de connexió. Així 

doncs tindrem un cabal mig horari de disseny de: 

Q � 550 hab � 200 �
hab � día� � 0,85 � 93500 �

día� � 3,95 ��

��  

Tenint en compte els càlculs prèviament citats s’arriba als cabals de disseny següents:  
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DESCRIPCIÓ 

 

Valor/Unitat 

Població de disseny 550 

Dotació de càlcul 200 l/hab dia 

Cabal mig de disseny 3,95 m3/h 

94 m3/dia 

Cabal punta de disseny 11,7 m3/h 

280,5 m3/dia 

Cabal mínim de disseny 1,95 m3/h 

46,75 m3/dia 

Cabal admissible o màxim 19,5 m3/h 

467,5 m3/dia 

Taula 1 .Cabals de disseny 

 

4. Càrregues de contaminants. 

 

En aquest apartat es proporciona la definició dels conceptes que s'utilitzaran per a 

identificar la qualitat de l'aigua: 

� pH: si les aigües residuals urbanes no contenen abocaments industrials sense 

pretractament, el seu pH oscil·la entre 6,5 i 8,5, valors on els processos de 

depuració no plantegen problemes. 

 

� Sòlids totals (ST): és la fracció en pes de matèria que queda com a residu de 

l'evaporació a 103-105 º C d'una aigua residual. Es pot subclassificar en dues 

fraccions, sòlids suspesos i sòlids filtrables. 

 

� Sòlids suspesos (SS): és la fracció en pes de sòlids totals que queden retinguts 

en el pas de l'aigua residual a través d'un filtre de pas d'una micra (1µm). 

També es poden simbolitzar per MES (matèria en suspensió). La MES té dues 

fraccions, els sòlids sedimentables i els no sedimentables. 
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� Sòlids filtrables (SF): és la fracció en pes de sòlids totals que travessa l'anterior 

filtre. Els SF tenen dues fraccions, els sòlids en suspensió col·loïdal i els sòlids 

en dissolució, segons si les partícules tenen una mida superior o inferior a 3µm. 

 

� Demanda Biològica d'Oxigen (DBO5): aquest paràmetre defineix la 

contaminació orgànica de les aigües residuals i s'utilitza per al dimensionament 

de les instal·lacions de tractament. Es determina a partir del consum d'oxigen 

d'una mostra mantinguda a 20 ºC i en absoluta foscor durant 5 dies. 

 

� Demanda Química d'Oxigen (DQO): aquest paràmetre defineix el contingut de 

matèria orgànica de les aigües residuals que pot oxidar-se per la via química. 

Es defineix com la quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i 

en suspensió, tractant una mostri amb un oxidant i en condicions 

preestablertes. La DQO d'una aigua residual sol ser més gran que la DBO5 a 

causa de l'existència d'un major nombre de compostos que s'oxiden per la via 

química. 

 

� Nitrogen Total Kjeldahl (NTK): aquest paràmetre defineix el nitrogen amoniacal 

potencial d'una aigua. Inclou el nitrogen en forma de ió amoni i el nitrogen 

orgànic, que pot transformar-se en ió amoni. 

 

� Fòsfor (P): aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o 

polifosfats i actua com nutrient, sent un factor important en l'eutrofització. 

 

En aquest apartat es defineixen ara les dades de contaminació de les aigües que 

arriben a l'EDAR. Per calcular la càrrega contaminant s'utilitza la població equivalent 

futura total i la càrrega estàndard contaminant per habitant. Amb el resultat de la 

càrrega contaminant i fent servir el cabal mitjà horari de disseny es calcula la 

concentració per a cada paràmetre en mg / l. 
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Descripció  Càrrega per habitant 

(g/hab· dia*) 

Concentració (mg/l)  

DBO5 70 350 

DQO 130 650 

MES 90 450 

NTK 12 60 

P 3 15 

pH 7,6  

Taula 2 . Càrregues de contaminants     *excepte pH  

5. Resultats a obtenir. 

 

D'acord amb la Directiva del Consell de la Comunitat Europea, de 21 de maig de 1991, 

sobre el tractament de les aigües residuals urbanes (91/271/CEE), s'estableixen els 

següents requisits de les aigües depurades, entenent-se que els valors aportats són 

mínims exigibles: 

 

 

Descripció 

Càrrega per habitant 

(mg/l)* 

 

Eliminació (%) 

DBO5 25 92,8% 

DQO 125 80.77% 

MES 35 92,2% 

NTK 15 75% 

P 2 86,6% 

Sequedat dels fangs   > 20% 

Fracció S.V en els fangs tractats   < 75% 

Taula 3 . Objectius de qualitat a obtenir segons la  Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 1991 
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1. Introducció. 

 
 
La realització d’un aixecament topogràfic acurat i precís és requisit indispensable per 

evitar dificultats en passos posteriors durant l’execució del projecte. 

 

Degut al fet que en la realització del present projecte no es disposen dels mitjans 

necessaris per dur a terme un aixecament topogràfic, s’ha hagut de recórrer a altres 

mètodes per a proporcionar una idea prou realista de l’emplaçament de les obres. Per 

tant, s’utilitzaran els recursos proveïts per les institucions competents com l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Institut Geològic de Catalunya (IGC). 

 

2. Objectiu. 

 
El treball al que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l'aixecament topogràfic 

per a la realització del projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors en alta al municipi de 

Figuerola del Camp (Alt Camp). 

El desenvolupament del treball ha d’incloure la descripció detallada de: 

• Senyalització de les bases i georeferenciació amb GPS 
 

• Procediment per determinar les coordenades, per així obtenir els punts i el 
model digital del terreny 
 

• Aparells de mesura emprats. 
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3. Topografia i cartografia.  

 

La topografia utilitzada per la redacció del present projecte és la cartografia 1:5000 

digitalitzada de l’ICC, que està disponible gratuïtament al seu lloc web (www.icc.cat) 

En concret, la base topogràfica 1:5000 utilitzada es tracta dels fulls 259-137, 259-138 i 

260-138 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, 

Degut a que a la zona de domini de l’obra la topografia més detallada (1:5000) cobreix 

tot el nucli urbà, i comprèn totes les zones d’actuació del present projecte, la majoria 

dels treballs s’han basat en aquesta base topogràfica. 

 

3.1 Senyalització de les bases. 

 

Es procedeix a un reconeixement de la zona de treball, a fi de poder fixar les bases i 

poder garantir la seva permanència en el terreny durant el màxim de temps possible. 

Tanmateix, s’ha d’intentar que les bases quedin fora de l'àmbit d'influència de l'obra. 

Les bases s'han de materialitzar en el terreny mitjançant algun tipus de suport, per 

exemple claus d'acer i pintura, indicar-ne la seva numeració. 

 

3.2 Procediments per determinar coordenades. 

 

La implantació de coordenades es realitza mitjançant la identificació de diferents punts 

de control en el plànol de Catalunya a escala 1/5000 que l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya facilita gratuïtament. 

La metodologia a seguir seria: 

1) Xarxa de bases: es materialitza una xarxa de 3 bases utilitzant claus d’acer.  
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2) Dàtum: s’assignen coordenades a una de les bases  mitjançant el mètode 
d’intersecció inversa1. Des d’aquesta base inicial, s’obtenen les coordenades 
per mètodes clàssics de poligonació2 de la resta. 

 

Radiacions: des de les bases anteriors es prenen pel mètode de radiació tots els 
punts necessaris per definir els elements presents en l’àmbit d’actuació. 
 

3.3 Ressenyes topogràfiques de les bases de replant eig de 

l’EDAR. 

 
Per a l’adequat replanteig de l’EDAR, els pous de registre i els col·lectors, en l’apèndix 

de l’annex s’inclou l’únic vèrtex geodèsic de l’ICC situat a la Cogulla una muntanya de 

788 metres que es troba entre Figuerola del Camp i el municipi de Montblanc. Aquest 

vèrtex és el corresponent al codi d’identificació 266128001. Al lloc web de l’ICC es pot 

obtenir informació actualitzada d’aquest i altres vèrtexs geodèsics propers a la zona 

d’emplaçament de l’EDAR. 

 

4. Replanteig 

 

En el següent apartat es recullen les coordenades UTM corresponents als pous de 

registre i els punts significatius de la planta. 

Els treballs de replanteig anteriorment citats no s’han pogut dur a terme degut a les 

evidents dificultats i falta de material. En qualsevol cas, el contractista s’encarregarà 

de realitzar els pertinents treballs de replanteig en vista a la informació proporcionada. 

 

                                                
1 Les interseccions topogràfiques són mètodes topogràfics emprats per a determinar la posició de punts 
desconeguts. Són mètodes planimètrics i només requereixen la mesura de valors angulars preses en el 
camp. En el mètode de la intersecció inversa, s’estaciona en punts desconeguts i es visualitzen punts 
coneguts (dins la xarxa de punts de control). 
2 El mètode de poligonació és un mètode per a l’aixecament planimètric de la zona. Consisteix en 
l’aixecament d’una poligonal, que és una línea constituïda per vèrtexs (estacions de la poligonal) i costats 
que els uneixen. Comprèn la mesura dels angles que formen les direccions dels costats adjacents i les 
distàncies entre els vèrtexs. 
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4.1 Pous de registre 

 
En els plànols numero 4.1, 4.2 i 4.3 “Planta del col·lector” s’indiquen els pous de 

registre i se’ls hi dona un numero que va de l’1 fins al 15. El centre de cada un d’ells ve 

definit per unes coordenades XY que es detallen a la següent taula: 

 

PUNT X-UTM Y-UTM DESCRIPCIÓ 

0 355.235,445 4.581.451,663 Connexió punt abocament actual. 

1 355.241,936 4.581.431,923 Pou de registre 

2 355.237,793 4.581.393,709 Pou de registre 

3 355.233,650 4.581.355,494 Pou de registre 

4 355.249,400 4.581.318,725 Pou de registre 

5 355.265,150 4.581.281,957 Pou de registre 

6 355.282,168 4.581.242,228 Pou de registre 

7 355.288,937 4.581.193,643 Pou de registre 

8 355.318,652 4.581.166,867 Pou de registre 

9 355.348,368 4.581.140,091 Pou de registre 

10 355.379,671 4.581.111,884 Pou de registre 

11 355.385,358 4.581.064,783 Pou de registre 

12 355.417,465 4.581.026,454 Pou de registre 

13 355.464,772 4.581.042,640 Pou de registre 

14 355.486,533 4.581.041,529 Pou de registre 

15 355.499,307 4.581.024,683 Pou de registre 

16 355.494,372 4.580.984,967 Punt d’abocament 

Taula 1. Coordenades dels pous de registre 
 

4.2 Punts característics de l’obra. 

 
En els plànol número 9 “Planta replanteig” es mostren els punts característics de l’obra 

i se’ls assigna un numero. Aquests punts venen determinats per creuetes que ens 

assenyalen unes coordenades UTM. 
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 Fig 1 . Punts de replanteig de l’obra 

 

 

PUNT X-UTM Y-UTM 

1 355.472,685 4.581.045,792 

2 355.474,708 4.581.043,123 

3 355.477,849 4.581.038,978 

4 355.479,373 4.581.036,966 

5 355.480,469 4.581.034,330 

6 355.489,425 4.581.023,690 

7 355.480,174 4.581.032,161 

8 355.485,784 4.581.024,662 

9 355.476,901 4.581.033,761 

10 355.478,935 4.581.030,200 

11 355.483,400 4.581.022,856 

12 355.475,307 4.581.032,553 

13 355.476,515 4.581.030,959 
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PUNT X-UTM Y-UTM 

14 355.478,935 4.581.030,200 

15 355.475,987 4.581.029,114 

16 355.476,715 4.581.029,540 

17 355.477,509 4.581.024,010 

18 355.480,320 4.581.021,223 

19 355.473,507 4.581.027,234 

20 355.466,508 4.581.029,141 

21 355.468,638 4.581.027,784 

22 355.474,606 4.581.016,153 

23 355.469,989 4.581.020,868 

24 355.473,949 4.581.015,655 

25 355.466,326 4.581.027,080 

26 355.469,798 4.581.019,468 

27 355.473,254 4.581.014,915 

28 355.457,708 4.581.031,093 

29 355.458,393 4.581.021,069 

30 355.463,188 4.581.014,459 

31 355.466,646 4.581.009,896 

32 355.456,554 4.581.015,928 

33 355.457,549 4.581.015,663 

34 355.454,370 4.581.014,273 

35 355.440,347 4.581.021,287 

36 355.447,035 4.581.012,461 

37 355.457,092 4.580.999,189 

Taula 2. Coordenades de replanteig de la planta de l’EDAR. 
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1. Introducció. 

El coneixement del marc geològic i geotècnic en el que es durà a terme l’obra del 

present projecte és fonamental per a la seva correcta planificació i execució. Disposar 

de cartografies geotècniques del territori permet anticipar problemes, plantejar 

investigacions adequades i contrastar els resultats obtinguts. 

2. Objecte. 

L’objecte del present annex es descriure i analitzar els resultats de l’estudi geològic i 

geotècnic dels terrenys on s'estudia emplaçar el col·lector, que recull l'aigua del nucli 

urbà de Figuerola del Camp, així com dels terrenys que ocuparà l’EDAR, esmentant 

aquelles recomanacions que a efectes de disseny i de construcció s'haurien de tenir 

presents. S’ha realitzat un reconeixement geològic superficial, recolzat amb informació 

bibliogràfica per la qual cosa es recomana que abans d'iniciar l'obra seria necessari fer 

un estudi geotècnic complet que confirmés que les hipòtesis fixades en aquest annex 

són correctes, o queden dins del costat de la seguretat. 

3. Relleu de l’Alt Camp 

Per a l’estudi del relleu de la comarca de l’Alt Camp es parteix d’una zona més ample 

on hi pertany i que hi comparteix un conjunt de característiques semblants: el Camp de 

Tarragona, que inclou l’Alt Camp, el Baix Camp, i el Tarragonès. És necessari tenir 

una visió del conjunt del Camp de Tarragona abans d’entrar en un estudi més concret 

perquè, si els límits geogràfics són sempre difícils de precisar, en aquest cas són 

pràcticament inexistents entre les tres comarques.  

L’Alt Camp encaixa en l’angle que formen l’extrem oriental de les Muntanyes de 

Prades, la Serra de Miramar i el Bloc del Gaià, constituïdes a la Serra Prelitoral 

Catalana. Aquesta zona muntanyosa ocupa les parts oest, nord i est de la comarca. 

3.1 Fragment de les Muntanyes de Prades. 

A ponent hi ha un fragment de les Muntanyes de Prades, entre els termes de Mont-Ral 

i La Riba que culmina en 1002m d’altitud als Motllats de Mont-Ral. Una de les 
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característiques principals del relleu d’aquesta zona és el pla de la Lluera, un altiplà de 

843 m d’altitud, limitat per un altre cingle entre els termes de Mont-Ral i Alcover. En 

aquest lloc actualment s’hi exploten pedreres de lloses calcàries corresponents al 

nivell Muschelkalk del triàsic, i s’hi troba fauna fòssil molt interessant. 

3.2 Serra de Miramar. 

La muntanya continua cap al nord amb la Serra de Miramar que es situa entre l’estret 

de La Riba i el torrent de Rupit. La Serra de Miramar es pot dividir en tres zones:  

� Meridional: des de l’estret de La Riba fins el turó de Lilla i inclou el turó de les 

Moles , el Mont Cabré (493m), les Moles (604m i 621m) i la Serra Carbonaria 

(628m).  

� Central: la franja s’estén entre el turó de Lilla i el Mont de Cabra, a la part més 

elevada hi ha Cogulla (784m), el Tossal de Prenafeta (864) i Sarrils (776m).  

� Septentrional: l’extrem septentrional de la Serra de Miramar va des del mont de 

Cabra al Torrent de Rupit, la cima culminant és la Voltorera (819m). 

3.3 Serra del Cogulló i Comaverd. 

Com prolongació septentrional de la Serra de Miramar i aigües amunt del torrent de 

Rupit, es troba la Serra del Cogulló de Cabra que limita al nord-est amb la Serra de 

Comaverd. Ambdues serres es prolonguen cap al nord per la Serra del Clot i el 

Montclar. Tot i estar constituïdes per materials de la Depressió Central, 

morfològicament es poden integrar dins la Serra Prelitoral. Valdosera (885m) és la 

cima culminant de la Serra de Cogulló. La Serra de Comaverd es voreja al sud per les 

Agulles (887m), el mont de Selmella (824m) amb l’antic poble de Selmella i culmina a 

824m amb el mont Cristià. 

3.4 El bloc del Gaià. 

L’extrem nord-est de la comarca, el Bloc del Gaià, està format per la Serra d’Ancosa i 

la del Montmell més al sud. Aquesta última forma part de l’altra unitat geològica, el 

Massís de Bonastre, però aquí no es considera a part perquè no presenta diferències 

orogràfiques respecte el Bloc del Gaià i, morfològicament, es pot considerar que en 

forma part. Aquest massís amb els termes de Querol, el Pont d’Armentera, part del 
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d’Aiguamurcia, Vila-Rodona, Rodonyà i Masllorenç, fan de confí a llevant amb les 

comarques de l’Anoia i el Penedès.  

3.5 La Plana. 

La part central de la comarca i el sud son zones planes formades per sediments 

neògens que comprenen la major part dels termes de l’Alcover, el Milà, la Masó, el 

Rourell, Valls, Nulles, Alió, Puigpelat, Bràfim, Rodonyà, Vilabella i Vallmoll. Els límits 

amb el Baix Camp i el Tarragonès no són precisos ja que s’estén el conjunt de 

planícies de la resta del Camp. L’altura d’aquestes terres oscil·la entre 200 i 300m 

d’altitud. 

4. Geologia de l’Alt Camp. 

Des del punt de vista geològic, l'Alt Camp i per tant també Figuerola del Camp, estan 

situats en una plana d'edat recent que està formada per una fossa plena de materials 

fortament erosionats procedents dels antics relleus que la vorejaven. La fossa està 

limitada per tot un conjunt de falles molt complexa que segueix una orientació 

predominant NE-SO. 

 
Fig 1 . Mapa Cartografia sintètica dels principals materials geològics a l'Alt Camp.(Rabadà i Vives. 

Quaderns de Vilaniu, 23: 3-64 (1993) 
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Fig 2 . Mapa geològic de la comarca de l’Alt Camp en base al Mapa Geològic de Catalunya amb escala 

1:50.000 (Font: Institut Geogràfic de Catalunya)  

 

 
 

 

En superfície i en camp es pot observar els talls causats pel pas del torrents que 

mostren unes parets de terra i conglomerats. Les graves incloses en aquests 

conglomerats tenen diferents mides, en alguns punts són bastant grosses, com 

pedres. Es pot observar clarament la disposició d'aquests materials en estrats que 

varien en la seva composició; en alguns només s'observen materials fins (llims i 

argiles) i en altres hi ha una important quantitat de pedres. Això correspon a diferents 

intensitats erosives, tal i com succeeix actualment desprès d'una pluja torrencial. Tot 

això demostra l'origen continental i fluvial d'aquests materials i pot ser observat al 

camp fàcilment. 

En aquest materials micènics i quaternaris hi predomina el carbonat càlcic, i part tant 

s'hi originen sòls clarament calcaris amb fortes implicacions sobre el tipus de vegetació 

natural i sobre la que l'home hi ha introduït per ús agrícola. Només les plantes que 

suporten bé un tipus de sòl calcari hi prosperaran de forma notable. 

     Q2F material del quaternari formats per conglomerats, gresos i lutites. 

 Gresos i pissarres amb nivells de conglomerats. Andesites a la base. Carbonífer 

      Ubicació de l’EDAR.  
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4.1 Geologia de Figuerola del Camp. 

 

El conjunt geològic del Municipi de Figuerola es caracteritza per dos zones ben 

diferenciades. 

En el conjunt occidental aflora material del Paleozoic majoritàriament del Carbonífer i 

molt poc del Silurià. En el Silurià es poden distingir pissarres argiloses grises amb 

calcàries recristal·litzades al llit (metamorfisme). En el Carbonífer trobem roca 

volcànica de base, per sobre un tram inicial de fil·lites i esquists ben laminats i el tram 

superior és detrític: conglomerats, grauvaques i pissarres detrítiques. L’espessor 

estimat d’aquest substrat és de 400-450m.  

En el conjunt oriental d’aquest municipi només trobem aflorant materials del Quaternari 

caracteritzats per uns conglomerats heteromètric angulosos (cons de dejecció). Els 

cantos son en un 75% de materials paleozoics (procedents del massís) amb una 

matriu majoritàriament llim- argilosa de gris a vermella. 

La geodinàmica de la zona va ser intensa en el Mesozoic, on va tenir lloc la formació 

del Massís del Priorat, produint-se moviments diferents entre blocs del sòcol. Es per 

això que a la zona Nord del municipi es poden trobar moltes falles i fractures derivades 

d’aquests moviments. A mida que anem de l’oest cap a l’est el relleu es va fent més 

planer. 

A la zona del projecte tenim material del quaternari (Q2F) formats per conglomerats, 

gresos i lutites. 

5. Estudi geotècnic a realitzar. 

 

L'autor del projecte és conscient que les característiques geotècniques definides en 

aquest annex són només aproximades, per tant, es recomana que abans d'iniciar 

l'obra és necessari fer un estudi geotècnic complet i que confirmi que les hipòtesis 

fixades en aquest annex són correctes, o queden dins del costat de la seguretat. A 

continuació, s'indiquen les característiques del terreny que haurien de ser estudiades 

amb detall en un estudi geotècnic: 
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� Zona del col·lector : Al llarg de tot el traçat on s'implantarà el col·lector 

d'aigües residuals s'hauria de determinar: 

 

� Tipus de materials on el col·lector es trobarà confinat. 

� Estabilitat de talussos en les parets de les rases a executar per a la 

col·locació del col·lector. 

�  Agressivitat dels terrenys confrontants al col·lector per definir el grau de 

protecció que caldrà o el tipus de material de construcció a emprar. 

� Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs de localització del 

col·lector. 

� Ripabilitat del terreny. 

 

� Zona d'implantació de la depuradora : A les parcel·les on es construirà la 

planta de tractament d'aigües residuals, caldrà estudiar: 

 

� Tipus de materials i deformabilitat dels mateixos (problemes 

d'infiltracions futures). 

� Capacitat portant dels terrenys. 

� Possible aprofitament de materials 

 

� Camí interior i accés a la depuradora : s'hauria d'estudiar l'aptitud dels sòls 

per a ser utilitzats com un material de l'esplanada, un cop fixats els requisits 

dels materials a utilitzar per constituir la secció tipus dels camins indicats. 

6. Característiques geotècniques del sòl. 

 

Per a la realització d'aquest projecte no es va disposar dels recursos per a realitzar un 

bon estudi geotècnic. Per aquest motiu, les característiques del sòl han estat 

determinades a partir de la inspecció visual del sòl i de la informació proporcionada per 

fonts de l'Ajuntament de Figuerola del Camp. 

A partir d’una visita de camp s'ha pogut distingir un sòl sorrenc- llimós sense presència 

d’un substrat rocós a la superfície. Aquesta suposició s’ha realitzat mitjançant 

l'observació de la zona pròxima a on es localitzen uns cingles i es pot observar 

l'aflorament rocós que hi ha sota el primer substrat a uns 7 metres de profunditat. 
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Per tant, per al càlcul dels fonaments, l’elecció del procés constructiu i l’elecció del 

procés d'excavació de les rases pels col·lectors d'aigües residuals, es suposarà que la 

roca està a certa profunditat. 

Les característiques del sòl i els paràmetres geotècnics són els que es mostren en la 

següent taula: 

 

 

Paràmetres geotècnics  Valor  

Densitat 18-20 kN/m3 

Permeabilitat 10
�� 

Cohesió 0,1 t/m2 

Tensió admissible 200 kN/m2 

Taula 1. Característiques geotècniques del sòl. 

7. Conclusions. 

 

Com a conclusions es pot destacar que les característiques geològiques i 

geomecàniques del terreny fan factible la construcció i estabilitat dels diferents 

elements a dissenyar per al tractament de les aigües residuals de Figuerola del Camp. 

La solució més adequada per a la fonamentació de les bases és mitjançant llosa de 

repartiment, sent aquesta la que normalment transmet més baixes càrregues al 

terreny, a banda que s'ha de considerar que la càrrega neta transmesa per aquest 

tipus d'obra serà petita. 

Cal indicar que, en principi, el material present en la parcel·la es considera acabable 

per mitjans convencionals (retroexcavadora). 
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1. Introducció. 

 
 
En el present annex es defineixen les alternatives estudiades per tal de seleccionar 

aquella alternativa que millors condicions reuneixi per proveir el municipi de Figuerola 

del Camp d'un sistema de sanejament. Aquest sistema ha de ser suficient perquè 

l'abocament de les seves aigües residuals al curs de la rasa de les Aligueres sigui 

d'una qualitat adequada a les característiques mediambientals del riu i del seu entorn. 

2. Objectiu. 

 

L’objectiu d’aquest annex és la realització de l’estudi d’alternatives pel projecte de 

l’EDAR i col·lectors del municipi de Figuerola del Camp. 

 L’estudi d’alternatives constarà de tres subestudis independents: 

� Estudi general d’alternatives . En aquest estudi es determina la solució 

òptima entre la construcció d’un sistema de sanejament individual per la 

població, o la connexió del sistema de sanejament municipal a alguna de les 

EDAR’s properes mitjançant col·lectors. 

� Estudi d’emplaçament de l’EDAR . En cas que la solució òptima sigui la 

construcció d’un EDAR individual pel municipi Figuerola del Camp, aquest 

segon estudi determina el millor emplaçament dins el terme municipal per a la 

ubicació de la depuradora.  

� Estudi del sistema de tractament . Aquest últim estudi serveix per escollir el 

sistema de tractament òptim per a les aigües residuals del municipi de 

Figuerola del Camp. En aquest apartat es tenen en compte el volum i les 

característiques de les aigües residuals del municipi.  

Aquest procés s’ha pogut separar en tres estudis d’alternatives desacoblats degut a la 

naturalesa del tipus de projecte. Una EDAR com la del present projecte, requereix 

prendre una sèrie de decisions referents a les diferents alternatives de disseny, que 

són completament independents entre elles.  
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3. Situació actual i raó de ser del projecte. 

 

Actualment, la població de Figuerola del Camp aboca les seves aigües residuals a una 

fossa sèptica ubicada a la Rasa de les Aligueres, tot i que les aigües segons 

insinuacions del tècnic municipal acaben a la rasa. Les aigües que baixen per aquesta 

Rasa van a parar al torrent de la Forcada i al torrent del Callar pel seu pas per Valls 

fins a arribar al riu Francolí per on les aigües seran conduïdes fins al mar.  

Les aigües d'aquest nucli no reben cap tipus de tractament. El medi receptor de les 

aigües residuals són les aigües superficials i subterrànies, per tant, el impacte 

ambiental i hidrològic de l'abocament és alt. 

D'altra banda el "Pla de Sanejament d'Aigües Residuals" de l'any 2005 (PSARU) té 

com a objectiu global la millora de l'estat ecològic dels cursos dels rius catalans, 

mitjançant la definició de solucions de tractament de les aigües residuals a les 

aglomeracions de Catalunya de menys de 2.000 habitants. Aquest programa es va 

començar a implantar l'any 2002 i estableix que l'any 2015 tot el territori català haurà 

d'estar sanejat. 

Pel que fa a l’Ajuntament del municipi, té un important interès en la construcció d’una 

EDAR que pugui tractar les aigües del municipi. 

Es planteja la construcció de l'EDAR de Figuerola del Camp en base als següents 

criteris: 

1. Tractar les aigües residuals del nucli urbà de Figuerola del Camp que 

actualment s’aboquen a la Rasa de les Aligueres. 

2. Les previsions de creixement urbanístic del municipi. 

4. Procediment emprat 

 

Per tal d’escollir la millor alternativa s’ha efectuat un estudi d’alternatives estructurat en 

tres apartats En el primer apartat s'analitzaran les possibles solucions a adoptar per tal 

de tractar les aigües del terme municipal d’estudi. Dins d’aquest apartat es plantejarà 

la necessitat de fer un sistema per al municipi en qüestió, o bé si es pot ajuntar amb un 
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sistema de depuració ja existent. Seguidament es discutirà quina és la millor ubicació i 

configuració de la línia de tractament adoptada. Finalment s’abordarà, si és necessari, 

quin és el procés de depuració més adequat a les característiques de l’aigua residual a 

tractar i a les condicions climàtiques de la zona.  

Per cada un d’aquests tres estudis d’alternatives es realitzarà un anàlisis multicriteri. 

L’anàlisi multicriteri constitueix una forma de modelitzar els processos de decisió en el 

que intervenen més d’un element de decisió per escollir entre diverses alternatives. 

Un problema de decisió multicriteri consta d’un conjunt d’opcions (alternatives) i una 

sèrie d’aspectes (criteris) que avaluen les diferents alternatives. El que pretenen els 

mètodes d’anàlisi multicriteri és ajudar a l’autoritat competent a escollir les millors 

alternatives, basant-se en aquest conjunt de criteris, que representen les preferències 

de qui pren les decisions. 

A continuació es defineixen els elements clau de l’anàlisi multicriteri: 

� Alternatives: són les opcions a comparar a l’hora de prendre una decisió. 

� Criteri: són els elements rellevants per la persona o autoritat que pren la decisió 

a l’hora d’escollir entre les diferents alternatives. Tot criteri ha de representar 

les preferències entre les diferents alternatives respecte un cert punt de vista, 

és a dir que la importància que es dóna a cada paràmetre ha d’estar justificada 

d’alguna manera. Dóna valors que permeten ordenar les alternatives de millor a 

pitjor.  

� Decisor: persona o autoritat competent que pren les decisions. 

De les explicacions anteriors es deriva que aquesta metodologia d’anàlisi porta 

implícita una gran càrrega subjectiva, doncs el resultat final depèn completament del 

criteri de la persona o autoritat competent en la presa de decisions.  

Per aquest motiu si, després de realitzar el pertinent estudi, es veu que hi ha dues o 

més opcions amb una puntuació similar es procedirà a fer un estudi de sensibilitat . 

Aquest estudi es duu a terme per tal d’aconseguir unes altres puntuacions globals per 

poder comparar-les amb les anteriors. Això s’aconsegueix variant el pes d’alguns dels 

apartats en els quals es divideix l’estudi. 
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5. Possibles solucions a adoptar. 

 

Aquest apartat pretén decidir sobre la idoneïtat de la construcció d’una nova EDAR 

individual pel municipi, la unió del sistema de sanejament del poble amb alguna de les 

plantes de tractament d’aigües properes a la població, o bé realitzar una depuradora 

conjunta pel municipi i la zona industrial, actualment auto sanejada, per si es produís 

una ampliació de la mateixa. Finalment es planteja la solució 0. 

 

5.1 Alternativa 1: Sistema de col·lectors fins a l’ EDAR més 

propera. 

 

El Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005) de la 

Comunitat Autònoma de Catalunya recull que quan la connexió d'un nucli requereix un 

col·lector de longitud igual o inferior a 1.000 metres, no es planteja una solució pròpia 

per al nucli en estudi. En canvi, quan la longitud del col·lector necessari per unir el 

nucli a tractar i l'EDAR més propera a aquest és superior a 1.000 metres, es planteja la 

comparació entre la connexió a un sistema ja existent o bé, la creació d'un nou 

sistema de depuració pròpia per el nucli en estudi. L'EDAR, actualment en servei, més 

propera al terme municipal de Figuerola del Camp és la del Pla de Santa Maria. La 

distància entre aquesta depuradora, i el punt actual d’abocament de les aigües del 

municipi  és d’uns 3 km (depenent del traçat del col·lector) 

Un altre fet que s’ha de tenir en compte és el fet de que la depuradora en qüestió va 

ser construïda l’any 1993 i està dimensionada per 2045 habitants, una població 

semblant a la que el municipi del Pla de Santa Maria té actualment.  

En el cas de desviar les aigües del municipi de Figuerola del Camp cap a aquesta 

depuradora s’hauria de fer l’ampliació de la mateixa incrementant en excés el 

pressupost del projecte, però podent donar solució a problemes futurs de tractament 

d’aigües del segon municipi. Cal considerar que realitzant aquesta opció tindríem molts 

serveis afectats i es convertiria en un projecte de molta més envergadura. 
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Fig.1 . Situació del punt d’abocament i l’EDAR més pròxima (escala 1:50000) 

 

 
Fig. 2.  Depuradora del Pla de Santa Maria. (Imatge extreta de l’Agència Catalana de l’Aigua) 
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5.2 Alternativa 2: EDAR conjunta per al nucli indus trial o 

poblacions properes. 

 

Degut a la orografia del municipi, es descarta construir una EDAR amb qualsevol dels 

municipis al nord de Figuerola del Camp degut a que s’hauria de travessar la serra de 

Miramar un projecte massa costós. 

Pel que fa a la vessant sud, els dos municipis més propers són el del Pla de Santa 

Maria i Valls, ambdós amb una estació d’aigües residuals en funcionament. Degut a 

aquests motius es descarta construir una EDAR conjunta entre dos municipis. 

Tenint en compte el nucli industrial, trobem que disposa de la seva pròpia planta de 

tractament d’aigües residuals. Aquesta instal·lació és suficient per depurar les aigües 

que es produeixen a les indústries existents. En el cas d’ampliació de la zona, es 

podria considerar el fet d’unir aquest sistema amb l’estació depuradora a projectar. 

Després de parlar amb l’alcalde del municipi i degut a l’actual situació econòmica, no hi 

ha expectatives de creixement de l’actual zona industrial.  

No obstant, en el cas que aquesta opció quedés descartada, es buscaria un terreny 

suficientment gran per suportar possibles ampliacions en cas que fos necessari, en un 

futur. una possible unió de la nova EDAR amb la zona industrial.  
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Fig. 3. Possible solució unint el nucli industrial amb les aigües del municipi.(Escala 1:10000) 

 

 

5.3 Alternativa 3: Sistema de sanejament individual . 

 

Aquesta solució consisteix a tractar les aigües residuals de Figuerola del Camp en un 

lloc pròxim als punts d'abocament del seu sistema de clavegueram. 

El principal avantatge d'aquesta alternativa és que no resultaria necessari construir 

molts metres de canalització per conduir l'aigua residual fins a la planta de tractament, 

ja que es disposa d’un espai de terreny proper als punts d'abocament de les aigües 

residuals. 

 

Zona industrial 
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Fig. 4 . Punt d’abocament actual de les aigües residuals del municipi (escala 1:10000) 

 

5.4 Solució zero. 

 

La solució zero consisteix a no realitzar cap tipus d'actuació i per tant, deixar les coses 

tal com estan actualment. 

L'avantatge d'aquesta alternativa és que no existeixen costos de construcció, 

d'explotació ni de manteniment de la futura depuradora. No obstant això, cal tenir en 

compte el cost mediambiental associat a l'abocament d'un volum d'aigües residuals 

proper a 550 habitants equivalents sense previ tractament. 

 

D'altra banda, contradiu els objectius del present projecte i s'han de considerar els 

riscos sanitaris per a la flora, fauna i els éssers humans que té el fet que l'aigua 

residual abocada circuli en superfície o subterràniament. El impacte sobre l'entorn 

natural, social i econòmic seria inacceptable. A més, cal assenyalar que l'ús de 
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sistemes de sanejament autònoms amb prou feines es

situació. 

Fig. 5 . Esquema de les tres alternatives

 

5.5 Criteris de selecció.

 

Amb l'objectiu d'establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives 

possibles, és necessària la comparació de diferents aspectes. Els aspectes o variables 

considerades són les següents:

� Impacte ambiental 

� Impacte estètic, visual i acústic

� Beneficis aportats 

� Costos de construcció

� Costos de manteniment i explotació

� Acceptació de la població.
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sistemes de sanejament autònoms amb prou feines està implantat fet que agreuja la 

tres alternatives:  

Criteris de selecció.  

Amb l'objectiu d'establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives 

possibles, és necessària la comparació de diferents aspectes. Els aspectes o variables 

considerades són les següents: 

 

Impacte estètic, visual i acústic 

Costos de construcció 

Costos de manteniment i explotació 

de la població. 

alternativa 1 alternativa 3alternativa 2 

12 

tà implantat fet que agreuja la 

 

Amb l'objectiu d'establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives 

possibles, és necessària la comparació de diferents aspectes. Els aspectes o variables 

alternativa 3 
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Aquests aspectes no han estat escollits a l’atzar sinó amb la intenció de considerar 

criteris que responguin a: 

– Objectius ambientals (impacte ambiental, impacte estètic visual i acústic). 

– Objectius tècnics (beneficis aportats). 

– Objectius econòmics (costos de construcció, manteniment i explotació). 

– Objectius d’acceptació social. 

 

5.5.1 Impacte ambiental. 

 

Des del punt de vista mediambiental s'haurà de tenir especial atenció a la tipologia 

d'obres que s'hagin de realitzar i als procediments per a la seva execució. 

L'estudi d'impacte ambiental realitzat permet obtenir les següents conclusions: 

Unió amb l’EDAR més propera 

Donada la tipologia d'aquesta alternativa, requereix l'execució d'un col·lector de 

connexió d’una longitud considerable. Cal tenir en compte també que la seva execució 

afectarà a nombrosos camps que hauran de ser expropiats. 

El fet de construir un col·lector amb tanta longitud ens crearà un alt impacte ambiental 

ja que per la seva construcció gran part de terreny serà malmès. Pel que fa a 

l’ampliació que seria necessària de l’EDAR del Pla de Santa Maria els terrenys propers 

són terrenys en desús. 

 

EDAR conjunta 

Amb la construcció d’una EDAR conjunta pel municipi i el nucli industrial és un impacte 

ambiental en potència, ja que una fuga d’aigua sense tractar és molt més nociva i ens 

pot malmetre l’ecosistema i els aqüífers protegits amb molta més facilitat donat que les 

aigües que baixen per aquesta Rasa van a parar al torrent de la Forcada i al torrent del 

Callar pel seu pas per Valls fins a arribar al riu Francolí per on les aigües seran 

conduïdes fins al mar. A més, requereix la construcció d’una longitud considerable de 

col·lectors amb les conseqüents expropiacions que això implicaria.  
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EDAR individual 

A diferència de les alternatives anteriors amb la construcció d’una EDAR individual per 

al municipi de Figuerola del Camp es requereix un col·lector de dimensions molt més 

reduïdes, la qual cosa disminuiria molt més l’impacte ambiental.  

Cal destacar que en cap de les alternatives es contempla l'ocupació de terrenys 

pertanyents al PEIN, ja que els espais protegits queden molt allunyats dels possibles 

llocs on ubicar les estacions depuradores. 

 

Impacte ambiental  Alternativa 1  Alternativa  2 Alternativa 3  

NOTA 3 5 8 

Taula 1 . Valoració de l’impacte ambiental per a cada alternativa. 

 

5.5.2 Impacte estètic, visual i acústic. 

 

Unió amb l’EDAR més propera 

En aquesta alternativa l'impacte visual i estètic, un cop acabades les obres, seria nul, 

ja que el col·lector estaria soterrat en tota la seva longitud. 

Cal destacar que degut a la magnitud de l’obra a realitzar, l’impacte estètic, visual i 

acústic durant el transcurs de les obres seria el més gran de tots els casos tot i ser de 

caire temporal. 

Amb aquesta alternativa s’estalvia la construcció d’una planta de tractament d’aigües 

al municipi de Figuerola del Camp amb la conseqüent reducció de l’impacte estètic al 

propi municipi.  

S’ha de tenir en compte que a l’adoptar aquesta solució s’hauria de projectar 

l’ampliació de l’EDAR del municipi del Pla de Santa Maria per tant tot l’impacte estètic i 

visual estalviat es traslladaria cap a l’altre municipi. 
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Pel que fa a l'impacte acústic, aquest seria el causat per la maquinària de l'estació de 

bombament. En principi, en estar allunyades dels nuclis urbans i per la possibilitat de 

ser insonoritzades, no representarien cap problema. 

 

EDAR conjunta 

Amb la següent alternativa, el major inconvenient és el fet que un col·lector haurà de 

travessar la carretera TV-2001. A més, la presència de la carretera entre el nucli 

industrial i la població fa que la possible connexió entre el nucli i la zona industrial 

passi per tallar la carretera existent.  Aquest fet ocasionaria un impacte estètic i visual 

afegit ja que s’hauria de preparar una alternativa al pas de cotxes durant l’obra 

utilitzant terrenys no preparats per al trànsit de vehicles.  

Un cop acabada l’obra, l’impacte visual dels col·lectors seria nul al estar soterrats en la 

seva totalitat. 

Pel que fa a l'impacte acústic, aquest es produiria per la maquinària de l'edifici de la 

planta; bombes, reactor, bufadors, ... tot i que és menyspreable degut a la distància 

dels nuclis habitats a l’obra.  

 

EDAR individual 

El fet de plantejar un sistema independent pel nucli de població de Figuerola del Camp 

és de les possibles opcions la que té menys metres de col·lector i per tant menys 

afectació al paisatge.  

En aquest cas l’EDAR a projectar seria més reduïda que a l’alternativa anterior però la 

proximitat al municipi crearia cert impacte  tot i poder emplaçar l’EDAR en terrenys on 

visualment fos quasi inapreciable. 

Impacte estètic, 
visual y acústic 

 
Alternativa 1 

 
Alternativa 2 

 
Alternativa 3 

NOTA 7 4 7 

Taula 2 . Valoració de l’impacte estètic visual i acústic per a cada alternativa. 
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5.5.3 Beneficis aportats. 

 

Unió amb l’EDAR més propera 

Amb aquesta alternativa s’aconsegueix l’objectiu de sanejar les aigües del terme 

municipal de Figuerola del Camp a part de proporcionar solucions de tractament per a 

un possible creixement de la població del Pla de Santa Maria. En aquest cas podríem 

considerar els beneficis superiors que en el cas de construir l’EDAR només per al 

municipi d’estudi. 

 

EDAR conjunta 

Amb la següent alternativa, a part del sanejament de les aigües del municipi 

s’aconseguiria donar lloc al sanejament d’un possible excés d’aigües industrials 

provinents de l’ampliació del polígon industrial. Cal considerar que actualment totes les 

aigües d’origen industrial tenen el seu propi sistema de tractament, i degut al moment 

de recessió econòmic actual com a mínim els primers anys l’obra estaria sobre 

dimensionada. 

 

EDAR individual 

El fet de plantejar un sistema independent pel nucli de població de Figuerola del Camp 

ens permet complir amb les normatives de sanejament de les aigües residuals urbanes 

del municipi, principal benefici d’una obra d’aquestes característiques 

 

Beneficis aportats  Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  

NOTA 10 8 8 

Taula 3 . Valoració dels beneficis aportats per a cada alternativa 
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5.5.4 Costos de construcció. 

 

Per a valorar els costos de construcció es farà un petit predimensionament i 

posteriorment s'estimarà el cost total de la construcció. Evidentment, l'objectiu d'aquest 

apartat no és obtenir el cost real de cada alternativa, sinó el d'obtenir unes dades 

aproximades per poder comparar les diferents alternatives. 

Unió amb l’EDAR més propera 

Les obres que s'han projectat per a aquesta alternativa són: 

1) 3000 metres de col·lector. 

2) 120 pous de registre (un pou de registre cada 50 m i en cada canvi de direcció) 

3) 1 estació de bombament. 

4) Ampliació de l’EDAR del Pla de Santa Maria. 

 Preu Medició  Import ( €) 

Col·lector  200 €/ml 3000 600.000 

Pou de registre  700 €/unitat 120 84.000 

Estació de bombeig  17.500 €/unitat 1 17.500 

Ampliació de l’EDAR  200.000 € - 200.000 

Moviment de terres  100.000 € - 100.000 

TOTAL   1.001.500 

Taula 4 . Valoració dels costos de producció alternativa 1 

Els preus utilitzats per avaluar el cost d'aquesta alternativa s'han obtingut de projectes 

similars. Tots els preus són orientatius, però han estat de gran utilitat per configurar 

una idea inicial. 

EDAR conjunta 

Per estimar els costos, primer cal saber l’increment de cabal que ens representa la 

zona industrial. Aquest increment de cabal el calcularem en habitants equivalents que 

és el que ens donarà els nivells de contaminació utilitzats per dimensionar i l’estimació 

dels costos. 
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Segons s’ha vist en altres projectes, es considera que el cabal utilitzat en zones 

industrials es pot aproximar a 28 m3/Ha.dia.  

La zona industrial té actualment una àrea de 18.500 m2, és a dir, de 1,8 Ha. 

Considerant una dotació de 200 l/hab.dia i efectuant el factor de conversió 

corresponent tenim que la zona industrial ens proporciona un increment de 252 

habitants. 

Ajuntant aquests habitants als del poble en qüestió hauríem de dimensionar l’EDAR 

per a una població de 800 habitants. 

Per estimar el cost de l'obra civil i equips de la depuradora es considera que els costos 

de construcció per a processos d'aeració perllongada són de 400 € / habitant en 

poblacions entre 501 a 1000 hab.eq, i de 500 € / habitant en poblacions de 201-500 

hab.eq. tal i com s'extreu del llibre titulat “Depuració d'Aigües Residuals en Petites 

comunitats” de l'enginyer civil D. Ramón Collado Lara. 

Per a calcular el cost d'aquesta alternativa, primer cal plantejar-la sobre el mapa. Des 

del punt de vista enginyeril, la solució més raonable passaria per construir l'EDAR 

aigües avall del municipi, als terrenys propers al punt d’abocament actual de les aigües 

provinents de la xarxa de sanejament ja que és el punt que es troba a menys cota.  

Les obres que s'han projectat per a aquesta alternativa són: 

1. 800 metres de col·lector. 

2. 40 pous de registre (un pou de registre cada 50 m. i en cada canvi de direcció). 

3. 1 estació de bombament.  

4. Moviments de terres per condicionar la zona. 

5. 1 EDAR 

 Preu Medició  Import ( €) 

Col·lector  200 €/ml 800 160.000 

Pou de registre  700 €/u 40 28.000 

Estació de bombeig  17.500 €/u 1 17.500 

Moviment de terres  50.000 € - 50.000 

1 EDAR 400 €/hab 800 320.000 

TOTAL   575.500 
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Taula 5 . Valoració dels costos de producció alternativa 2 

EDAR individual 

Aquesta alternativa contempla la creació d’una estació depuradora per al municipi de 

Figuerola del Camp. 

Les obres que s'han projectat per a aquesta alternativa són: 

1. 600 metres de col·lector. 

2. 32 pous de registre 

3. Moviments de terres per condicionar la zona. 

4. 1 EDAR 

 Preu Amidament  Import ( €) 

Col·lector  200 €/ml 600 120.000 

Pou de registre  700 €/unitat 32 22.400 

EDAR 400 €/hab 550 220.000 

Moviment de terres  5.000 € - 5.000 

TOTAL    367.400  

Taula 6 . Valoració dels costos de producció alternativa 3. 

 

Costos de 
construcció 

 
Alternativa 1 

 
Alternativa 2 

 
Alternativa 3 

NOTA 4 6 8 

Taula 7 . Valoració dels costos de construcció per a cada alternativa. 

 

5.5.5 Costos de manteniment i explotació. 

 

En l'estimació dels costos d'explotació i manteniment, s'ha de tenir en compte que hi 

ha unes despeses fixes, independents dels volums tractats, i unes despeses variables, 

que depenen directament d'aquests volums. Les despeses fixes contemplen les 

despeses de personal, energia elèctrica i administració, mentre que en les despeses 
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variables es recullen les despeses d'energia elèctrica produïdes per puntes de treball, 

l'ús de reactius i la retirada i transport de residus. 

Per tant, per calcular els costos de manteniment i explotació que requeriran cadascuna 

de les alternatives anteriors, s'ha d'estimar, en primer lloc, les necessitats de personal, 

material, energia i manteniment. 

No obstant això, en aquest apartat no es pretén obtenir el cost exacte de l'explotació i 

manteniment anual de cada alternativa, sinó que tan sols es necessita una estimació 

per tal d'establir una comparació de forma justificada. Per tant, es considera que els 

costos d'explotació per a sistemes de ventilació perllongada se situen al voltant de 25 

€/hab·any en rangs de 501-1000 hab.eq i de l’ordre de 18 €/hab·any en rangs de 3000-

5000 (“Depuració d'Aigües Residuals en Petites comunitats” de l'enginyer civil Ramon 

Collado Lara). S'ha considerat un cost de manteniment i explotació de l'alternativa 1 

inferior, ja que gran part del manteniment ja es tenia en compte amb la depuradora 

actual i només farà falta comptabilitzar el manteniment extra que provocarà l’ampliació. 

En aquest cas s’ha fet una estimació dels habitants equivalents que hauria de suportar 

l’EDAR existent (uns 4000 hab.) i s’han restat els costos de manteniment i explotació 

als que es faria càrrec l’ajuntament del Pla de Santa Maria (3400 hab). 

 

Costos de manteniment i 

explotació 

 

Alternativa 1 

 

Alternativa 2 

 

Alternativa 3 

Costos estimats  €/any 18.000 20.000 13.750 

NOTA 7 6 9 

Taula 8 . Valoració dels costos de manteniment i explotació per a cada alternativa. 

 

5.5.6 Acceptació de la població. 

 

Unió amb l’EDAR més propera 

Aquesta alternativa no ha de tenir cap oposició per part dels veïns del municipi, ja que 

un cop finalitzades les obres els habitants de Figuerola del Camp no trobarien cap 

diferència amb la situació actual. Pel que fa als habitants del Pla de Santa Maria 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 6: Estudi d’alternatives 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
21 

 
 

l'EDAR que tenen es troba en servei des de l'any 1993, i les obres del col·lector i de 

l’ampliació només afectarien  temporalment. 

Degut a les dimensions del col·lector les principals molèsties ocasionades serien 

produïdes per afectacions als serveis i el tall provisional d’algun camí rural. 

EDAR conjunta 

Respecte a aquesta alternativa, es podrien presentar alguns inconvenients depenent 

de la proximitat de l’EDAR amb els nuclis de població. No obstant això, i després de 

parlar amb el tècnic municipal, s’ha assenyalat l’iniciativa com a poc viable degut a les 

limitacions de pressupost i que actualment l’EDAR de la que disposen ja tracta les 

seves aigües. 

En aquest cas l’afectació de la carretera TV-2001 seria el principal problema ja que és 

la via principal d’accés al municipi. 

EDAR individual 

Com amb l’alternativa anterior els inconvenients vindrien donats per la proximitat de 

l’EDAR al municipi, tot i considerar-se per part de la població una iniciativa molt 

positiva. 

 

Acceptació de la 
població 

 
Alternativa 1 

 
Alternativa 2 

 
Alternativa 3 

 
NOTA 

 
9 

 
7 

 
8 

Taula 9 . Valoració de l’acceptació de la població per a cada alternativa. 

 

 

5.6 Matriu final de selecció. 

 

Fins aquí s'han comparat les diferents variables que es consideren determinants per 

seleccionar l'alternativa més adequada per dotar d'un sistema de sanejament a la 

població de Figuerola del Camp. 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 6: Estudi d’alternatives 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
22 

 
 

Totes les notes obtingudes en les set variables anteriors s'han resumit en la següent 

matriu (Taula 10). En aquesta matriu s'ha establert un pes específic per a cada un dels 

aspectes considerats. Aquest pes depèn de la importància que es doni a cada un 

d'aquests aspectes tenint en compte les característiques pròpies de l'àrea on s'executi 

el projecte. Llavors, cada alternativa sumarà un total de punts determinat, que es 

sumarà en conjunt amb la finalitat que les notes obtingudes siguin comparables entre 

si. Per tant, és important establir d'una forma el més objectiva possible els pesos de 

cadascuna de les variables contemplades. Seguidament, s'atorga el valor dels pesos 

específics. 

En primer lloc, s'ha estimat correcte disposar d'una puntuació total de 10. El següent 

pas consisteix en donar un nombre determinat de punts a cada pes en funció de la 

importància. 

 

Taula 10 . Matriu multi criteri per a l’elecció del sistema de sanejament a adoptar. 

 

Condicionant Pes 

(%) 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Puntuació 

sobre 10 

Puntuació 

sobre 10 

Puntuació 

sobre 10 

Impacte ambiental 15 3 5 7 

Impacte estètic, visual i acústic 10 7 4 7 

Beneficis aportats 30 10 8 8 

Costos de construcció 20 4 6 8 

Costos de manteniment i 

explotació 

15 7 6 9 

Acceptació de la població 10 9 7 8 

Total 100 6.9 6.35 8.25 
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De les 3 alternatives proposades l'alternativa 3 és la que obté una valoració més 

positiva. Per tant, s'opta per la construcció d'un sistema de sanejament individual  

per a Figuerola del Camp com la solució més adequada per al tractament de les 

aigües residuals d'aquest municipi. 

 

6. Alternatives d’ubicació. 

 

Com s’ha exposat en el present document, és necessària l’execució d’una estació 

depuradora que permeti tractar els cabals d’aigües residuals actuals i futurs, ja que el 

poble no en disposa de cap. Per a la selecció d’aquestes alternatives s’han tingut en 

compte els següents criteris: 

� La parcel·la haurà de disposar de l’espai suficient per a la implantació de les 

instal·lacions de depuració. 

 

� La topografia del terreny de la parcel·la haurà de mantenir una cota similar al 

llarg de la mateixa per a evitar un moviment de terres important en l’execució 

de l’esplanada. 

 

� La parcel·la no haurà d’estar situada en zona inundable. 

 

� Situació propera a les infraestructures viaries de la zona que permeti l’accés a 

la parcel·la. 

 

� La ubicació de l’EDAR no presentarà afeccions a zones protegides incloses als 

ENPE, PEIN i Xarxa Natura 2000. 

De forma complementària, s'ha realitzat un estudi de les alternatives tenint en compte 

les eventuals afectacions a nuclis urbans per contaminació odorífera, tot considerant la 

futura entrada en vigor de la Llei de Qualitat Odorífera, que actualment es troba en 

procés de redacció per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya. 
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En la visita realitzada a la zona d’estudi amb data de desembre de 2011, s’han 

observat les possibles parcel·les que compleixen amb els criteris anteriorment 

exposats, i es plantegen les següents alternatives d’ubicació de l’EDAR. 

 

Fig. 5. Alternatives d’ubicació de l’Edar. Ortofoto (Escala 1:50000) 

Alternativa 1:  Situada a l’est de la Rasa de les Aligueres que serà el nostre punt 

d’abocament. Aquesta alternativa ocupa una parcel·la d’us rural, actualment sense 

cultivar.  

Alternativa 2:  Situada també a l’est de la Rasa de les Aligueres. Esta millor 

comunicada amb la carretera que uneix els municipis de Figuerola del Camp i el Pla de 

Santa Maria. Aquesta alternativa ocupa una parcel·la d’us rural actualment en desús 

situada prop d’un camí d‘accés a les parcel·les.  

Alternativa 3:  Situada a l’Oest de la Rasa de les Aligueres. Aquesta alternativa ocupa 

una parcel·la d’us rural actualment en desús i de molt difícil accés. Per tal de poder 

accedir a l’EDAR s’hauria de fer un camí que passes pel centre urbà a part d’haver 

d’expropiar terrenys agrícoles actualment utilitzats. Un altre inconvenient d’aquesta 

Alternativa 3 

Punt d’abocament 

Alternativa 2 

Alternativa 1 
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alternativa és el terreny, d’una topografia molt més abrupta. Per aquestes raons 

aquesta alternativa queda descartada  i es centrarà l’estudi en les dues alternatives 

anteriors.  

 

6.1  Criteris de selecció d’alternatives. 

 

A continuació s'analitzen, per a cadascuna de les alternatives plantejades, les 

variables que s'han considerat determinants per poder seleccionar una sola alternativa 

de forma justificada. Per la selecció dels criteris s’han considerat aspectes tècnics, 

econòmics i ambientals. 

Posteriorment es valoraran els efectes per a cadascuna de les alternatives, obtenint 

com a resultat una matriu final de selecció (quadre multi criteri), on es donen diferents 

pesos parcials a cada un dels efectes analitzats, segons les circumstàncies 

específiques de la zona d'estudi. Aquesta matriu final proporciona un ordre raonat de 

les alternatives, ja que per cadascuna d'elles s'obté una valoració que té en compte 

tots els efectes. 

 

6.1.1 Connectivitat amb el punt d’abocament actual.  

 

Pel que fa a la connexió amb el punt d’abocament actual, l’alternativa 1 presenta una 

situació menys òptima ja que es troba més allunyada del punt on actualment 

s’aboquen les aigües del municipi. Aquest fet implicaria projectar una longitud superior 

de col·lectors.    

Per altra banda, el fet de que el traçat dels col·lectors segueixi el curs de la rasa, ens 

permet aprofitar-nos dels pendents naturals, òptims per traslladar aigua. 

L’alternativa 2, es troba pròxima a la carretera d’accés al municipi i està més a prop del 

punt d’abocament actual. No obstant, es pot apreciar com molts dels terrenys que 

farien falta pel traçat dels col·lectors són d’us rural. Això no s’ha considerat un fet 
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determinant a l’hora de valorar la proposta ja que les expropiacions d’aquests terrenys 

serien només temporals. 

 
Connectivitat amb el punt d’abocament 

 
Alternativa 1 

 
Alternativa 2 

NOTA 6 8 

Taula 11 . Valoració de la connectivitat amb el punt d’abocament actual.  

6.1.2 Connectivitat amb serveis d’aigua potable i e lectricitat. 

 

Pel que fa a la connexió amb els serveis bàsics d’aigua i llum les dues presenten una 

mateixa situació. 

L’abastament d’aigua és possible degut a uns pous que existeixen en finques 

adjacents. 

Respecte al servei d’electricitat, es disposa en l’actualitat d’una estació transformadora 

propera a la zona de les alternatives 1 i 2. 

Connectivitat amb el punt 
d’abocament 

 

Alternativa 1 

 

Alternativa 2 

NOTA 8 8 

Taula 12 . Valoració de la connectivitat amb els serveis de cada alternativa 

 

6.1.3 Accessibilitat. 

 

A l’alternativa 1 , seria necessari realitzar nous accessos per a accedir-hi, ja que 

l’estació depuradora estaria situada al mig d’un camp actualment en desús i amb un 

camí de sorra rural que hi comunica. Aquesta solució implicaria el seu avituallament 

mentre es fan les obres i finalment condicionar-lo per suportar el trànsit rodat que 

arribaria a l’EDAR.  

L’alternativa 2 , en canvi,  es troba situada al costat de la carretera que comunica els 

pobles del Pla de Santa Maria i Figuerola del Camp  facilitant d’aquesta manera 

l’accés a l’EDAR. Malgrat tot, l’accés s’hauria de fer a través d’un petit camí de sorra 
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que serveix per accedir als camps de la zona. Només s’hauria de preparar perquè 

suportés el trànsit addicional i un cop finalitzada l’obra preparar-lo per suportar el 

trànsit rodat que arribaria a l’EDAR. En qualsevol cas, la presència d'una carretera 

comarcal (TV-2001) que actualment suporta molt poc trànsit, facilita les comunicacions 

amb els emplaçaments. 

En aquest punt cal destacar que la longitud de camí que s’haurà de condicionar a 

l’Alternativa 1 és superior al de l’Alternativa 2. 

Accessibilitat  Alternativa 1  Alternativa 2  

NOTA 6 8 

Taula 13 . Valoració de l’accessibilitat per a cada alternativa. 

 

6.1.4 Disponibilitat del terreny. 

 

Com s'aprecia a la Figura 6, el terreny disponible és més o menys semblant en 

ambdues parcel·les. A les dues alternatives tenim una parcel·la suficientment gran per 

ubicar l’EDAR i acceptar possibles ampliacions. 

Pel que fa a l’alternativa 2 el terreny que s’utilitzaria estaria adjacent al camí rural i es 

troba al costat d’uns dipòsits d’aigua que serveixen per regar els camp. Aquest fet 

s’hauria de tenir en compte en aquest apartat ja que els dipòsits són una restricció del 

terreny adjacent a l’obra. 

 
Disponibilitat del terreny 

 

Alternativa 1 

 

Alternativa 2 

NOTA 9 7 

Taula 14 . Valoració de la disponibilitat del terreny per a cada alternativa 

 

6.1.5 Característiques del terreny. 

 

Les zones d’ubicació de les dues alternatives són terrenys de similars característiques 

geològiques, on s’aprecia una capa més o menys profunda de cobertura vegetal i 
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material sedimentari. El sòl no representa cap problema pel que fa a dificultat 

d'excavació per a la construcció de l'EDAR. 

Amb referència al nivell freàtic, aquest es troba a una profunditat considerable, i no 

suposa un problema d'execució en cap dels dos emplaçaments. En ambdues zones 

les parcel·les previstes són superfícies pràcticament planes, amb prou feines 

presenten un desnivell màxim de mig metre, de manera que el relleu no influeix en la 

selecció de la ubicació de l'EDAR. 

 
Característiques del terreny 

 
Alternativa 1 

 
Alternativa 2 

NOTA 9 9 

Taula 15 . Valoració de les característiques del terreny per a cada alternativa 

 

6.1.6 Impacte estètic, visual i acústic. 

 

A les alternatives 1 i 2, la superfície a ocupar és la mateixa i es pot en cada cas 

distribuir els elements de forma diferent depenent de la parcel·la ocupada. 

L'alternativa 1 es troba a uns 625 metres al sud del nucli urbà fet que implica que no 

es vegi des del municipi. S’ha de considerar que l'impacte visual no serà 

menyspreable ja que afectarà als agricultors amb cultius propers a la depuradora. Pel 

que fa a l'impacte acústic, aquest és un problema freqüent en el tipus de tractament 

seleccionat, però no ha de representar un greu problema en estar a una distància 

prudent dels habitatges més propers. 

Situar la depuradora on l’alternativa 2 comporta en aquest aspecte més molèsties. En 

aquest cas, la parcel·la està situada 374 m al sud-est del casc urbà, i comunica amb 

aquest mitjançant la carretera comarcal TV-2001 i un petit tram de camí rural. 

L'impacte visual és superior a l’anterior, ja que aquesta parcel·la es troba molt a prop 

de la carretera adjacent. L’impacte visual es podria rebaixar fàcilment plantant uns 

arbres al llindar de la parcel·la que ens fessin de mur natural. Pel que fa a l’impacte 

acústic, tampoc representarà cap problema. 
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Impacte estètic, visual i acústic  Alte rnativa 1  Alternativa 2  
NOTA 6 4 

Taula 16 .Valoració del impacte estètic, visual i acústic per a cada alternativa. 

 

6.1.7 Impacte ambiental. 

 

Les alternatives 1 i 2 es troben en uns terrenys no urbanitzats però destinats al cultiu 

de regadiu. La construcció de la planta depuradora en ambdues zones comporta uns 

moviments de terra reduïts que suposen un impacte ambiental lleu. Pel que fa al 

col·lector que permet transportar l'aigua residual fins a la depuradora, l'impacte es 

limita a l'efecte que té la seva construcció. Un cop construïda l'obra lineal, no hi ha 

impactes addicionals, ja que l'obra queda sota terra.  

A l'alternativa 1 cal considerar l’impacte ambiental afegit que causarà la construcció de 

la carretera d’accés a l’EDAR ja que a diferència dels col·lectors és una obra perenne. 

Cal destacar que amb aquesta opció es farà el traçat dels col·lectors vorejant la Rasa 

de les Aligueres amb els avantatges que aquesta decisió comporta. 

A l'alternativa 2, malgrat que el traçat per on discorre el col·lector tampoc ocuparia 

terrenys en us, s'ha de tenir en compte l’afecció que causaria als terrenys agrícoles 

durant la seva instal·lació. Tot i que la interferència serà breu en el temps aquest 

aspecte serà determinant en l'avaluació del seu impacte ambiental. 

Impacte ambiental  Alternativa 1  Alternativa 2  

NOTA 6 5 

Taula 17 . Valoració de l’impacte ambiental de l’obra per a cada alternativa 

 

6.1.8 Contaminació odorífera. 

 

Malgrat existir la possibilitat d’instal·lar tot tipus de sistemes de desodorització, la 

proximitat de l’obra al nucli urbà serà un factor determinant en l’avaluació d’aquest 

apartat. 
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Contaminació odorífera  Alternativa 1  Alternativa 2  
NOTA 8 4 

Taula 18 . Valoració de les característiques del terreny per a cada alternativa. 
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6.2 Matriu final de selecció. 

 

Fins ara s'han comentat aquells conceptes considerats importants per escollir la millor 

ubicació de l'EDAR. El següent quadre multi criteri recull una avaluació ponderada de 

tots els factors tinguts en compte a l'hora de realitzar l'elecció de l'alternativa més 

favorable quant a la situació de l’EDAR de Figuerola del Camp. 

Taula 19 . Matriu final de selecció de les alternatives d’emplaçament. 

Degut, en aquest cas, que l’elecció de l’alternativa 1 es faria per una diferència de 13 

dècimes, es procedirà a un realitzar un estudi de sensibilitat per tal d’acabar de decidir 

l’emplaçament. En aquest estudi disminuirem els pesos dels condicionants tècnics i 

Condicionant pes Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Puntuació 
sobre 10 

Puntuació 
sobre 10 

Connexió amb el punt d’abocament actual 0.23 6  8  

Connexió amb els punts d‘aigua potable i 

llum. 

0.07 8 8 

Accessibilitat. 0.15 6 8 

Característiques del terreny 0.09 9 9 

Disponibilitat del terreny. 0.14 9 7 

Impacte estètic visual i acústic. 0.08 6 4 

Impacte ambiental. 0.17 6 5 

Contaminació odorífera 0.07 8 4 

Total 1 6.97  6.84  
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augmentarem els pesos del condicionants ambientals tal i com es mostra a la taula 

següent: 

Taula 20.  Matriu final de selecció de les alternatives d’emplaçament. 

Pel que fa als condicionals ambientals, constatem també que la puntuació de 

l’alternativa 1 continua sent superior a la puntuació de l’alternativa 2. 

Com a conclusió de l’estudi d’alternatives d’emplaçament es recomana l’elecció de 

l’alternativa 1 , és a dir a la parcel·la situada més al sud del municipi . 

  

Condicionant pes Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Puntuació 
sobre 10 

Puntuació 
sobre 10 

Connexió amb el punt d’abocament actual 0.20 6 8 

Connexió amb els punts d‘aigua potable i 

llum. 

0.07 8 8 

Accessibilitat. 0.12 6 8 

Característiques del terreny 0.09 9 9 

Disponibilitat del terreny. 0.15 9 7 

Impacte estètic visual i acústic. 0.10 6 4 

Impacte ambiental. 0.20 6 5 

Contaminació odorífera 0.07 8 4 

Total 1 7.00 6.66 
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7. Alternatives de tractament. 

 

Hi ha una gran varietat de tecnologies per al tractament de les aigües residuals 

urbanes de petites comunitats de menys de 20.000 habitants. De totes elles, l'enginyer 

civil D. Ramón Collado Lara, recull en el seu llibre titulat Depuració d'Aigües Residuals 

en Petites comunitats, 1992, un total de 21 sistemes de tractament: 

� Fossa sèptica 

� Tanc Imhoff 

� Rasa filtrant 

� Llit filtrant 

� Filtre de sorra 

� Llit de torba 

� Pou filtrant 

� Filtre verd 

� Llit de joncs 

� Filtració ràpida 

� Vessament superficial 

� Llacuna airejada 

� Llacuna aeròbia 

� Llacuna facultativa 

� Llacuna anaeròbia 

� Llacuna anaeròbia modificada 

� Filtre percolador 

� Biodiscs 

� Aeració prolongada 

� Canal d'oxidació 

� Tractament físico-químic 
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7.1 Preselecció del sistema de tractament. 

 

L’elecció entre els possibles sistemes de depuració, ha de passar per una primera 

etapa de preselecció, on segons les circumstàncies específiques del projecte: població 

de càlcul, superfície disponible, grau de depuració exigit (legislació), limitacions 

econòmiques, tipus d’aigua residual a tractar, etc., facin viables o no les diferents 

alternatives existents. 

 Es poden diferenciar dues tipologies generals per al tractament col·lectiu d’aigües 

residuals: 

� Sistemes naturals. 

� Sistemes convencionals. 

La principal diferència entre elles rau en les necessitats d’espai i energia per al 

tractament biològic. Així, als sistemes naturals predomina l’espai envers l’energia, que 

és subministrada per la radiació solar. Són per tant sistemes de baix cost energètic 

desenvolupats en medis naturals. En canvi, als sistemes convencionals, s’assoleixen 

resultats equivalents en superfícies d’ocupació molt més reduïdes, a canvi es 

requereix una major aportació energètica. 

La línia de tractament normal en una estació depuradora mitjançant sistemes 

convencionals està formada per pretractament, tractament primari, tractament 

secundari i, en alguns casos, tractament terciari. 

� Pretractament i tractament primari: són de tipus físic i mecànic. S’eliminen de 

l’aigua aquells elements de mida més gran: sorra, greixos, brossa i sòlids 

directament sedimentables. 

� Tractament secundari: té com a finalitat eliminar la matèria orgànica que l’aigua 

residual conté. Pot ser de tipus fisicoquímic i/o biològic. Les alternatives a 

considerar depenen d’aquesta part del tractament. 

� Tractament terciari: és un tractament que se li dóna a l’aigua per a millorar 

alguna de les característiques de l’aigua que no s’aconsegueix amb els 

anteriors tractaments. Degut a que l’aigua que ens arribarà a la depuradora és 

aigua residual urbana es prescindirà d’aquest tractament. 
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En general, per a seleccionar les alternatives, s’han de tenir en compte els següents 

aspectes: 

1. Assolir el nivell de tractament exigit. 

2. No fer servir tecnologies que amb el seu funcionament normal no ofereixin 

suficients garanties en el procés de depuració. 

3. Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius. 

4. Buscar alternatives que dotin de flexibilitat la instal·lació, permetent la seva 

implantació per fases i ampliacions futures. 

Es desenvolupa un estudi comparatiu entre les diferents solucions de depuració en 

petits nuclis i se segueixen els criteris de selecció d'alternatives esmentats 

anteriorment. Aquests criteris serviran per justificar les solucions més adequades en 

cada cas concret d'aplicació. Collado recull en una taula resum on es mostra 

l’aplicabilitat dels mètodes segons la població equivalent a tractar.  

 

Alternativa  Població equivalent  
100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10000 

Fosa Sèptica  3 2 1      
Tanc Imhoff  3 3 2 1     
Rasa filtrant  3 3 3 2 2 1   
Llit filtrant  3 3 3 2 2 1   
Llit de torba  2 3 3 3 3 2 1  
Llit de joncs  1 2 3 3 3 2 1 1 
Pou filtrant  3 3 3 2 2 1   
Filtre de sorra  3 3 3 2 1    
Filtre verd  1 2 3 3 3 2 2 1 

Filtració ràpida  1 2 3 3 3 2 1 1 

Esc. superficial  2 3 3 3 2 1 1 1 

Llac. airejada    1 2 3 3 3 3 

Llac. aeròbia  1 1 3 3 3 3 2 2 

Llac. Anaeròbia  2 2 2 3 3 3 2 2 

Llac. facultativa  1 2 3 3 3 3 3 2 

Llac. anae. modif     2 2 3 3 2 

Físicoquímic   1 1 2 3 3 3 2 

Biodisc    1 1 2 3 3 3 

Air. perllongada  2 2 3 3 3 3 3 2 
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Alternativa  Població equivalent  
100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10000 

Filtre percolador  1 2 3 3 2 2 2 2 

Canal d’oxidació     2 3 3 3 3 

Taula 21 . Valoració dels mètodes de depuració segons la població (Collado, 1992). Llegenda: (1) Poc 

aplicable; (2) Aplicable amb restriccions; (3) Molt aplicable. 

Seguidament es considera la necessitat de superfície de cadascuna de les alternatives 

preseleccionades en l'apartat anterior per tal de fer una primera valoració de les 

alternatives que estudiarem més a fons. 

Alternatives  Superfície necessària (m2/hab) 

Tanc Imhoff  0,05-0,1 

Rasa filtrant  6-66 

Llit filtrant  2-25 

Filtre de sorra  1-9 

Llit de turba  0,6-1 

Pozo filtrant  1-14 

Filtro verd  12-110 

Llit de joncs  2-8 

Infiltració ràpida  2-22 

Esc. superficial  5-15 

Llac. aeròbia  1-3 

Llac. facultativa  2-20 

Llac. anaeròbia  4-8 

Filtre percolador  0,5-0,7 

Aeració  perllongada  0,2-1 

Taula 22 . Superfície necessària per als diversos mètodes de depuració (Collado, 1992). 

Ens interessa ocupar i expropiar la menor quantitat de terreny possible. Per aquest 

motiu s'han descartat les solucions que requereixen més superfície per en considerar-

se inviables, descartant així els següents sistemes: 

Sistema de rasa filtrant, el llit filtrant, el pou filtrant, el filtre verd, la infiltració ràpida, 

l'escorrentia superficial i la llacuna facultativa. Un altre criteri que utilitzarem per decidir 

els processos que compararem en l’anàlisi multicriteri és la idoneïtat del sistema amb 
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la població que tenim al municipi. Tenint en compte les diverses variables anteriorment 

explicades s’han preseleccionat 4 sistemes : el sistema de depuració amb filtre de 

sorra, el llacunatge, el tanc Imhoff i el sistema de fangs activats per aeració 

perllongada. 

7.2 Descripció dels sistemes preseleccionats. 

 

En el proper apartat s`expliquen de manera més detallada els principals sistemes 

preseleccionats per fer l’estudi d’alternatives. Com s’ha dit anteriorment es considera 

la superfície necessària i la idoneïtat del tractament amb la població com a factors 

determinants per fer la preselecció. 

7.2.1 Llacunatge. 

Existeixen moltes tipologies de llacunes, i en aquest cas, per a una menor ocupació de 

l’espai, s’estudiarà el llacunatge artificial. 

En el llacunatge artificial, es subministra aire per mitjà d’airejadors de superfície o 

difusors. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir la superfície necessària pel 

tractament. Les llacunes d’aquest tipus s’anomenen llacunes airejades o aeròbies. 

Aquest tipus de tractament requereix, generalment, un sistema de pretractament al 

inici, amb reixes de desbast, sorra i desgreixador. 

És un procés de tractament que es duu a terme en un medi aquàtic, on es produeixen 

reaccions químiques, físiques i biològiques que depuren l’aigua. Segons la quantitat 

d’energia que se subministra poden ser de mescla completa (se subministra el total de 

l’energia necessària) o llacunes airejades facultatives (se subministra una fracció de 

l’energia total necessària). En el primer tipus de llacunes, poden disposar-se 

clarificadors per a la decantació i recirculació de sòlids, en aquest cas es tracta 

principalment d’un procés de fangs actius. Les despeses d’energia són importants, tot i 

que la resta de despeses de manteniment i explotació són menors. La profunditat en 

aquest tipus de llacunes oscil·la entre 2 i 6m, i els temps de retenció de 3 a 10 dies, el 

fet que el temps de retenció sigui menor que en llacunes facultatives fa que l’espai 

necessari també ho sigui. 
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El llacunatge per aireig s’utilitza indiferentment amb aigües urbanes i industrials, és 

habitual que després d’un llacunatge per aireig en vingui un altre (facultatiu, anaerobi, 

de maduració, etc.). Normalment, el sistema de tractament per llacunatge inclou 

llacunes de diferents tipus connectades en sèrie i/o en paral·lel. 

 

7.2.2 Llit de torba. 

El procés consisteix en una filtració a través d'una capa de torba (50 cm) de 

determinades característiques, que es troba assentada sobre un sistema drenant de 

sorra (5 cm) i grava (15 cm). L'aigua residual que ocupa un espessor de 20 cm sobre 

la torba, es filtra a través d'aquesta capa durant un període de temps limitat, i caldrà a 

continuació la retirada de la matèria en suspensió que ha quedat retinguda en la 

superfície de la torba. Després es la deixa un període de recuperació (20 dies), abans 

de tornar a iniciar el cicle d'aplicació. Com a conseqüència del règim d'explotació, cal 

comptar almenys, amb dos llits en paral·lel. 

 
Fig 6. Esquema secció transversal d’un llit de torba. Font: depuranatura.org 

 

Els fenòmens de depuració de l'aigua residual que es produeixen en el llit de torba són 

de tipus físic- químic i bioquímic: filtració, sedimentació, floculació, adsorció, absorció, 

intercanvi iònic, oxidació de la matèria orgànica, etc. 

Aquesta tècnica és de recent implantació al nostre país, encara que porta més de 15 

anys funcionant al Canadà, EUA, Finlàndia i França. 
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Segons les aigües residuals requereixen un desbast, tamisat i de vegades filtració 

sobre llit de sorra, abans d'aplicar-se a una doble filtració sobre torba. El primer llit té 

un gruix de la capa de torba d'uns centímetres, mentre que en el segon dit gruix és 

d'unes desenes de centímetres. El primer llit exigeix un manteniment més constant 

(major nombre de cicles funcionament- recuperació) mentre que el segon ve 

condicionat per la pèrdua de rendiment. 

Com avantatges i inconvenients més notables a destacar tenim els següents: 

� No hi ha consum d'energia.  

� Equips senzills de funcionament. 

� Explotació i manteniment senzill per personal no qualificat. 

� Funcionament independent de la temperatura. 

� Adaptable a variacions de cabal i càrrega. 

� Facilitat de construcció. 

� Ús de poca superfície en comparació amb els sistemes de llacunatge i 

aplicació al terreny. 

Inconvenients: 

� Rendiment no massa elevat, comparat amb la depuració secundària 

convencional o amb els processos d'aplicació al terreny. 

� Exigeix més superfície que els processos tecnològics de depuració secundària 

(fangs activats, llits bacterians de mitja càrrega, biodiscos). 

� Encara que el material que s’utilitza en el procés és natural (torba), aquest ha 

de tenir unes característiques específiques, depenent d'elles el rendiment del 

procés. Així, a igualtat d'altres condicions el rendiment d'eliminació en DBO5 en 

assajos pot oscil·lar per a diferents torbes del 34% al 81%. 

� Despesa de la torba, bé per eliminació en les operacions de retirada de la 

matèria retinguda en cada cicle de funcionament, o bé per saturació de les 

propietats fisicoquímiques de la torba. Aquest fet comporta un cost de reposició 

per cada període d'ús. 

� Dependència de les condicions pluviomètriques ja que afecten als temps 

d’assecatge de la crosta superficial i en conseqüència amb les dimensions dels 

llits. 

� Més necessitat de ma d’obra ja que cada 8-10 anys s’han de renovar els filtres. 
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Fig. 7. Foto de l’EDAR del Peral on s’utilitza el sistema de llits de torba. Font: efeverde.com 

 

7.2.3 Tanc Imhoff. 

El tanc Imhoff és un sistema senzill de tractament primari de les aigües residuals, que 

en aquest cas hauria de ser completat mitjançant un altre sistema de tractament, ja 

sigui d'aplicació superficial, de llacunatge o un tractament convencional. 

El tanc Imhoff consta d'un dipòsit en què se separa la zona de decantació, que s'ubica 

a la part superior, de la de digestió, situada a la part inferior. Els sòlids que sedimenten 

travessen unes ranures que hi ha al fons del compartiment superior, passant a l'inferior 

per a la seva digestió a temperatura ambient. S'empra com a tractament previ a 

l'aplicació del terreny, biodiscos, filtres percoladors, etc. i suposa una millora molt 

notable respecte del funcionament de la fossa sèptica. 
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Fig. 8. Tanc Imhoff. Font: archiproducts.com 

 

Un tanc Imhoff sol ser de formigó, prefabricat o construït in situ. Si la població és 

menor de 500 hab.eq se solen construir circulars o quadrats amb un sol punt de 

recollida al centre. Per tancs més grans es dissenyen rectangulars i amb més d'un 

punt de recollida. Es busca construir enterrats. Si les condicions del terreny no ho 

permeten poden ser semienterrats però tindran menys capacitat d'amortiment tèrmica i 

el que és més important, pot ser necessari el bombament augmentant els costos de 

construcció. 

 

 
        Fig. 9.  Esquema de tanc Imhoff. Font: water.me.vccs.edu 
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Fig. 10.  Foto del procés simplificat del tanc Imhoff. Font: wwoa.org 

L'únic manteniment necessari és treure periòdicament les escumes que s'acumulen a 

la superfície i extreure els fangs acumulats. Amb la instal·lació d’un tang Imhoff  

s'obtenen les següents avantatges: 

� Evitar costos de construcció, explotació i manteniment del decantador primari. 

� Reducció en la producció i la digestió de fangs respecte del tanc sèptic alhora 

que produeix un líquid residual de millors característiques. 

� Eliminació d'olors en el tràfec de fangs primaris. 

� Assecatge i evacuació dels fangs amb més facilitat que el que prové de tancs 

sèptics. 

Quan el tractament triat sigui de filtres percoladors o biodiscos, la decantació resulta 

ser necessària, per evitar problemes de embussos deguts als sòlids en suspensió, 

flotants i greixos que hagin superat el desbast. En tot cas les tendències actuals 

apunten a evitar la decantació primària, instal·lant sistemes de garbellat i flotació de 

greixos i escumes, que evitin els problemes d’embús esmentats. 

Quan s'escullin sistemes de tractament, com llacunatge, aireig prolongat, etc., La 

decantació primària no és necessària. 
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7.2.4 Sistema de fangs activats per aeració perllon gada. 

 

Es tracta d'un procés de fangs activats, els quals són un dels tractaments biològics 

més comunament empleats. En aquest procés, la biomassa es troba en respiració 

endògena, és a dir que l'edat del fang és prou alta, com perquè la concentració de 

substrat sense assimilar sigui baixa. 

La producció de fangs és baixa i els rendiments i consum d'oxigen alts. El afluent es 

reté en el reactor durant molt de temps (24 hores) i les concentracions de biomassa en 

el mateix, oscil·len de 3000 a 6000 mg / l.  

L’aeració perllongada necessita d'un sistema de ventilació forçada i d'un sistema 

d'agitació. El que fa que en necessitar de més equips mecànics tingui una explotació i 

manteniment més cars. No obstant això, proporciona una gran fiabilitat. En qualsevol 

cas, es poden reduir els consums energètics mitjançant un bon ajust del procés i amb 

l'automatització i control de la planta. Pot plantejar-se un reactor de tipus compacte 

que reduiria l'obra civil i també l'impacte visual causat pels recintes. 

 

 
Figura 11 . Esquema d’una EDAR amb un sistema de tractament de fangs activats d’aeració perllongada. 

Font: ACA. 
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7.3 Criteris de selecció. 

 

Tot seguit es defineixen els objectius inicials de disseny i els criteris que serviran per 

avaluar el compliment d’aquests objectius. Els objectius s’han classificat en quatre 

criteris: ambientals, tècnics, socials i econòmics. 

Objectiu 1: Ambiental 

Minimitzar l’impacte ambiental degut al funcionament de l’EDAR pel que fa a consum 

energètic i de matèries primeres, les emissions a l’atmosfera i integració amb l’entorn 

que l’envolta. 

Objectiu 2: Tècnic 

Minimitzar o maximitzar els aspectes tècnics que puguin afectar el funcionament 

correcte de l’EDAR tenint en compte aspectes com: la flexibilitat, la robustesa, la 

compatibilitat entre unitats, el control del procés, i l’eficiència d’eliminació; tot plegat 

amb l’objectiu de complir els paràmetres d’aigua tractada establerts per la Directiva 

Europea 91/271/CEE (Directiva Marc de l’Aigua): 

DBO5 < 25 mg· l-1 

DQO <125 mg· l-1 

SS < 35 mg·l-1 

Objectiu 3: Econòmic 

Minimitzar el cost econòmic. 

Els criteris adoptats per mesurar el compliment dels objectius anteriors de cada 

sistema de depuració, són els següents: 

 

Criteris econòmics 

En aquest grup de criteris s’han considerat: 

� Superfície necessària. 
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� Costos de construcció 

� Costos de manteniment i explotació  

Criteris tècnics: 

En aquest grup s’han considerat el següents criteris: 

� Rapidesa i simplicitat de construcció 

� Rendiment. 

Criteris ambientals: 

En aquest grup de criteris s’han considerat: 

� Producció de fangs 

�  Impacte ambiental.  

Els efectes es valoraran, per a cada alternativa en xifres numèriques entre 0 i 10, que 

contemplen les situacions extremes més desfavorables i favorables respectivament, 

per a cada un dels efectes. A la mateixa vegada es podran desglossar els efectes en 

subefectes per facilitar la seva comprensió. 

Com a resultat final, s'obté una matriu final de selecció, on es donen diferents pesos 

parcials (p1, p2...p8) a cada un dels efectes analitzats, segons les circumstàncies 

específiques de la zona d'estudi. Aquesta matriu final proporciona un ordre raonat de 

les alternatives preseleccionades, ja que per cadascuna d'elles s'obté una valoració 

que té en compte tots els efectes considerats. 

Superfície necessària 

La superfície necessària és un element de vital importància en el tractament d’aigües 

residuals, ja que forma una part important del cost d’inversió inicial. Habitualment els 

impactes ambientals del projecte també augmenten en augmentar la superfície 

ocupada. 

Basant-nos amb les dades proporcionades per la taula 21, puntuarem les alternatives 

preseleccionades amb la puntuació següent: 
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 llacunatge  Tanc Imhoff  Llit de torba  Aeració  perllongada  

Nota 3 10 6 9 

Taula 23 . Valoració numèrica de cada tractament segons la superfície necessària. 

Com es pot observar els sistemes de depuració que ocupen menys espai son els 

d’aeració perllongada (0,2-1 m2/hab) i el tanc Imhoff (0,05-0,1 m2/hab)  

El terreny que ocuparà la depuradora serà un terreny expropiat perennement i és un 

terreny actualment destinat a l’agricultura malgrat estigui en desús. A causa d'aquest 

fet, i donada la necessitat d'ocupar el menor espai possible, s'ha valorat la superfície 

necessària per construir el sistema de tractament en vint-i-dos punts  sobre cent. 

Costos de construcció 

Els costos de construcció són importants ja que els recursos disponibles actualment 

són escassos. Com es pot apreciar a la taula següent el filtre de sorra és el sistema de 

tractament que presenta un cost més alt per habitant. En canvi el tanc Inhoff té uns 

costos molt menors. 

 Filtre de sorra  Tanc Imhoff  Llit de torba  Aeració  

perllongada 

Preu per 

habitant (€) 

40 70 220 400 

Nota 9 9 7 5 

Taula 24 . Costos de construcció en euros/hab (1990) i valoració numèrica de cada tractament. 

Un dels objectius que ha de complir una depuradora és garantir la qualitat de l'aigua 

efluent durant tota la seva vida útil i de la forma més econòmica possible. No obstant 

això, no s'ha considerat que el cost de construcció hagi de ser un factor determinant, 

almenys des del punt de vista del projectista. El pes assignat és de deu punts  sobre 

cent. 

 

Costos de manteniment i explotació. 

Es tracta d’un criteri molt important degut a la influència que té cost d’explotació durant 

la vida útil de la infraestructura. Com a elements particulars d’aquest criteri s’han 

considerat els següents aspectes: 
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� Simplicitat del manteniment. 

� Personal qualificat necessari per la operació i manteniment 

� Duració i freqüència del control 

� Preu per habitant 

Tots aquests factors tenen el seu equivalent en costos, que determinarà un valor 

numèric final per a cada sistema de tractament. Els processos més costosos en 

explotació són els d'aplicació subsuperficial. A la resta dels sistemes es calculen uns 

costos d'explotació entre 1 i 30 euros/hab·any. 

 
 

Llacunatge  Tanc Imhoff  Llit de torba  Aeració  
perllongada 

Preu per 
habitant 
(€/any) 

4 30 20 25 

Nota 10 7 9 8 
Taula 25 . Costos de manteniment en euros/hab·any (1990) i valoració numèrica de cada tractament. 

 

 Llacunatge  Tanc Imhoff  Llit de torba  Aeració  
perllongada 

Simplicitat del 

manteniment 

10 8 8 3 

Necessitat  de 

personal 

10 10 7 4 

Duració del 

control 

10 9 10 4 

Freqüència 

del control 

10 10 8 3 

Preu per 

habitant 

10 7 9 8 

Total  40 44 42 22 

Nota 10 8,8 8,4 4,4 

Taula 26 . Valoració numèrica dels costos de manteniment i explotació de cada tractament. 
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Aquest aspecte té certa importància ja que és important que la futura estació 

depuradora d'aigües residuals tingui la major flexibilitat i simplicitat possibles de 

funcionament. Alhora ens interessa que el control d'aquest sistema sigui el més reduït 

possible. 

Sovint, els costos de manteniment i explotació fan que els petits ajuntaments s'oblidin 

del manteniment i explotació del tractament, ja que són uns costos (en forma de taxes) 

que el ciutadà no aprecia i, per tant, no valora degudament. 

Per aquest motiu i amb l'objectiu d'evitar que això succeeixi, és molt important 

construir una planta de tractament d'aigües residuals amb costos d'explotació i 

manteniment baixos, a més de fàcilment assimilables per les poblacions a les que 

serveix. En el nostre cas les dimensions del poble fan que encara sigui un aspecte 

més crucial. El pes assignat a l'element de costos d'explotació i manteniment és de 

divuit punts  sobre cent. 

Rapidesa i simplicitat de construcció 

La simplicitat de construcció i la rapidesa són dos termes que van lligats.  

El moviment de terres que es realitza en la fase constructiva d'un sistema de 

tractament d'aigües residuals, és habitualment simple en la seva execució per a la 

majoria dels casos. Els sistemes de llacunatge i especialment els pous filtrants són els 

que poden presentar major complexitat en la fase constructiva del moviment de terres. 

Pel que fa a les variables obra civil i equips, els resultats numèrics mostren una 

marcada diferència entre els sistemes convencionals i els processos naturals.  

 

  

Llacunatge 

 

Tanc imhoff 

 

Llit de torba 

Aeració  

perllongada 

Moviment de 

terres 

2 5 9 8 

Equip  9 7 8 3 

Obra civil  9 10 9 4 

Total  20 22 26 15 

Nota 6,9 7,3 8,6 5 

Taula 27 . Valoració numèrica de cada tractament segons la rapidesa i simplicitat de construcció. 
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Sempre és recomanable que qualsevol obra sigui el més simple possible. Ara bé, el fet 

que sigui complicada o no, no és del tot rellevant al nostre país, ja que es disposa de 

mà d'obra prou qualificada per realitzar qualsevol de les obres associades als 

processos de tractament d'aigües residuals plantejats. Pel que fa a la rapidesa també 

és un factor determinant però no clau en el procés. En conseqüència se li ha assignat 

a la simplicitat de construcció un pes de cinc punts  sobre cent. 

Rendiment 

Aquest criteri determinarà la capacitat de cada alternativa per a depurar l’aigua del 

municipi. Com major és el rendiment d’un tractament determinat més favorable és 

aquest, en la mesura que redueix els costos de tractament o bé, permet depuracions 

més efectives. 

 Pes Llacunatge  Tanc Imhoff  Llit de torba  Aeració  

perllongada 

  Rendimen
t % 

Nota Rendiment 
% 

Nota Rendiment 
% 

Nota Rendiment 
% 

Nota 

DQO 15 20-50 4 -  60-75 7 68-90 8 

DBO5 25 50-80 6 25-60 4 60-80 7 85-99 9 

MES 25 60-80 6 37-82 6 85-90 9 83-99 9 

N 15 30-60 4 -  20-70 5 50-90 7 
P 10 10 5 -  20-25 2 15-70 4 
Colifor
mes  
fecals 

10 98-99,9 10 -  99,5 10 80-90 9 

Total    35  10  40  46 
Nota   5,7  2,5  7  8 

Taula 28 . Rendiment i  valoració numèrica de cada tractament  

 

Dels elements contemplats, l'element del rendiment és de relativa importància ja que 

encara que és important tenir elevats rendiments en l'eliminació de matèria orgànica i 

inorgànica de l'aigua, no és menys important el fet de que le plantes sempre funcionin 

de forma correcta. En conseqüència, tenint en compte que el manteniment és el segon 

punt més important, els rendiments d'eliminació de contaminants ocupen un lloc 

important però darrere de l'element de manteniment. Per aquest motiu, aquest element 

tindrà una valoració de vint punts sobre cent. 
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Producció de fangs 

Aquest criteri avalua l’excés de producció de fangs de cada sistema de tractament. Els 

fangs són un residu de l’activitat de les EDARs, i requereixen un tractament degut al 

seu potencial contaminant. El cost del tractament dels fangs depenen de l’aplicació 

que se’ls vulgui donar, però sempre és important reduir‐los al mínim, ja que el cost del 

seu tractament pot acabar resultant elevat. 

En  alguns tractaments previs com el tanc Imhoff, la producció és similar a la de 

sistemes de llacunatge, però aquests últims presenten l’avantatge que degut a les 

seves grans dimensions, poden emmagatzemar els fangs durant períodes 

suficientment llargs de temps com per què aquests s’acabin mineralitzant. D’aquesta 

manera es possibilita la seva evacuació cada cert número d’anys. 

 
 
 

Llacunatge  Tanc Imhoff  Llit de torba  Aeració  
perllongada 

Producció de 

fangs (l/m 3) 

0,5-2 1,5-2 0,5 3-7 

Nota 6 7 4 10 

Taula 29. Producció de fangs (l fang/m3 d’aigua tractada) i valoració numèrica de cada tractament. 

La producció de fangs en si mateixa no preocupa, sent els costos que implica la gestió 

d'aquests el que preocupa, ja que aquests costos fan incrementar considerablement 

els costos d'explotació de l'estació depuradora. S'ha de procurar que aquests costos 

associats a la producció de fangs siguin el més baixos possibles. Així doncs, la 

producció de fangs és un element de relativa importància i el valor del pes assignat és 

de set punts  sobre cent. 

Impacte ambiental 

La valoració de l’impacte ambiental té en compte les molèsties que produeix cada tipus 

de sistema de depuració i que afecten el medi i la població que l’envolta. Aquests 

impactes seria recomanable reduir‐los al màxim possible. Per aquest motiu es té en 

compte un criteri que agrupa els diversos tipus d’impacte ambiental que es poden 

produir. 
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Els diferents impactes avaluats són els següents: 

� Molèstia d’olors 

� Molèstia de sorolls 

� Integració amb l’entorn 

� Molèstia d‘insectes 

� Riscos per la salut 

� Efectes sobre el sòl 

L’avaluació de cadascun d’aquests impactes es realitza coneixent el procés que cada 

tractament necessita i per l’experiència pràctica extreta de la bibliografia (Collado, R. 

(1992) i Hernández. A. (1991)). 

 pes Llacunatge  Tanc 
imhoff 

Llit de 
torba 

Aeració  
perllongada 

Olors  12 5 2 5 8 
Soroll  10 10 9 10 3 
Integració 
amb l’entorn  

21 7 10 7 5 

Insectes  15 4 8 5 10 
Riscos per 
la salut 

25 6 4 7 10 

Efectes en 
el sòl 

17 5 8 8 10 

Total   37 41 42 46 
Nota  6,0 6,8 6,9 7,5 
Taula 30 . Valoració numèrica de cada tractament segons l’impacte ambiental. 

L'impacte ambiental és un punt important a valorar ja que la planta s'ubicarà a prop del 

marge de la Rasa de les Aligueres, per la qual cosa s'ha de procurar una bona 

integració amb el curs fluvial i també, evitar qualsevol efecte negatiu sobre aquesta 

rasa. També cal tenir en compte que dins d’aquest apartat s’inclou l’acceptació social 

ja que depèn en gran part de molts aspectes considerats en aquest apartat. El pes 

d'aquest element és considerable, donant un valor de divuit punts  sobre cent. 
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Matriu final de selecció. 

Tot seguit es mostra la taula 29 que consta de les valoracions de cada alternativa per 

a cada criteri ponderades amb els pesos respectius, i finalment una valoració global de 

cada alternativa preseleccionada. 

 

Condicionant  Pes  

(%) 

Llacu natge  Tanc Imhoff  Llit de torba  Aeració  

perllongada  

Puntuació 

sobre 10  

Puntuació 

sobre 10  

Puntuació 

sobre 10  

Puntuació 

sobre 10  

Superfície 

necessària  
22 3 10 6 9 

Costos de 

construcció  
10 9 9 7 5 

Costos de 

manteniment i 

explotació  

18 10 7 9 8 

Rapidesa i 

simplicitat de 

construcció  

5 6,9 7,3 8,6 5 

Rendiment  20 6,5 2,5 7 8 

Producció de 

fangs 

7 6 7 4 10 

Impacte 

ambiental 

18 6 6,8 6,9 7,5 

Total  100 6,5 6,87 6,9 7,82 

Taula 31 . Matriu  final de selecció de les alternatives de tractament de l’EDAR. 

 

Com es pot extreure de l’estudi anterior, es considera que el procés més apropiat per 

al tractament de les aigües residuals de Figuerola del Camp és: 
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7.4 Solució adoptada. 

7.4.1 Aeració perllongada amb eliminació de nutrien ts. 

 

Principals Avantatges  

S'exposen, de manera resumida, els principals avantatges que suposa l'adopció del 

tractament biològic descrit per tractar les aigües residuals de Figuerola del Camp: 

Es pot optar per un reactor compacte, amb el clarificador en el seu interior, que 

permeti reduir espai i obra civil. 

Es genera menor impacte visual en haver de construir menys recintes independents. 

S'obté una bona qualitat de l'aigua. Es poden eliminar nutrients, nitrogen i fòsfor, 

complint amb la normativa europea. 

És un tractament molt funcional que permet variar diferents paràmetres i incidir en el 

control del procés, ja sigui per estalvi energètic, per millorar la qualitat de l'aigua 

tractada o bé perquè hagin canviat les condicions de l'entorn o la càrrega contaminant 

de l'aigua residual. Per tant, permet adaptar-se de forma fàcil a les necessitats de cada 

moment en favor de la major eficàcia del procés. 

� L'explotació del procés és senzilla. Es requereix un bon ajust dels paràmetres 

en la posada en marxa per poder gestionar còmodament el procés 

posteriorment. 

� El consum energètic no és elevat. 
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Fig.1. Municipi de Figuerola del Camp 
 
 

. 
Fig.2. Entrada del camí rural d’accés a la parcel·la 
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Fig.3. Entrada del camí rural d’accés a la parcel·la 

 
Fig.4. Carretera TV-2001 
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Fig.5. Camí d’accés a la parcel·la 
 

 
Fig.6. Vista de la parcel·la 
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Fig.7. Vista de la parcel·la 
 

 
Fig.8. Vista de la parcel·la 
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Fig.9. Vista de la parcel·la 
 

 
Fig.10. Vista de la Rasa de les Aligueres 
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Fig.11. Vista de la Rasa de les Aligueres 
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1. Introducció. 

 
En el present annex s'estudiarà els riscos per avingudes existents en les instal·lacions 

projectades justificant així la no inundabilitat de la parcel·la on s'ubicarà l'estació 

depuradora. Aspecte que s'ha tingut en compte a l'hora de determinar l'emplaçament 

més idoni de l'estació depuradora i de la resta dels seus elements. 

 

2. Metodologia d’estudi. 

 

Per tal d’estudiar la inundabilitat de la parcel·la escollida per a l'emplaçament de 

l'EDAR es seguiran els següents criteris: 

 

� Pertinença dels terrenys dins de les àrees recollides en les vessants dels rius 

principals, dins de la "Planificació d'Espais Fluvials (PEF)". 

� Consulta al pla d’emergències especial per inundacions (INUNCAT) 

� Configuració tipològica i topogràfica de la parcel·la, pel que fa a les possibilitats 

d'inundació, i indicacions d'absència o presència de proves físiques d'aquest 

tipus de succés en l'entorn. 

 

3. Pla INUNCAT. 

El pla d’emergències especial per inundacions és un pla de protecció civil promogut 

per la Generalitat de Catalunya, l'objectiu del qual es fer front a les emergències per 

inundacions dins l'àmbit territorial de Catalunya, establint els avisos, l'organització i els 

procediments d'actuació dels serveis de la Generalitat de Catalunya, de les altres 

administracions públiques i de les entitats privades. 

El pla INUNCAT quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya, els aspectes 

fonamentals per a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de 

les èpoques de perill i desplegament de mitjans i recursos i localització 

d'infraestructures de recolzament per als treballs d'actuació en cas d'emergència. 
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Finalment recull els resultats en uns plànols on categoritza el risc d’inundació de cada 

municipi de Catalunya en quatre categories (baix, moderat, alt I molt alt). Figuerola del 

Camp (encerclat de color blau a la fig.1) és un municipi que té un risc baix enfront les 

inundacions. 

 

Fig. 1. Risc municipal enfront les inundacions (font: INUNCAT, pàg.90) 

Els municipis amb risc baix són:  

� Municipis on hi ha menys de 5 persones en àrea inundable i la perillositat de la 

conca és lleu. 

� Municipis en els que no existeixen danys monetaris, ni afectació a vies de 

comunicació i en els que l’afectació a persones és molt petita. 
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� Municipis en que no es produeix afectació a persones i els danys són molt 

petits. 

� Municipis en els que a partir de les dades disponibles de geomorfologia i estudi 

hidràulic, no s’ha detectat cap afectació en quant a generació de danys, 

afectació a persones ni a vies de comunicació. 

 

4. Topografia i geologia del terreny. 

 
El terreny de l'emplaçament i Figuerola del camp es troba a la conca del Francolí. 

 
 Fig. 2. Conques hidrogràfiques principals e Catalunya (font: ACA dades 2005) 
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El terreny on s’ubicarà l’EDAR comprèn una conca hidrogràfica molt petita fet que 

limitarà la influència de possibles avingudes. La riera que voreja el terrenys de l’EDAR 

(La Rasa de les Aligueres) només conté aigua en èpoques de pluja intensa i no té un 

cabal constant. La parcel·la on s’ubica l’EDAR està 11,5 m. per sobre el curs de la 

riera dada que considerarem suficient per assegurar la no inundabilitat del terreny. La 

parcel·la es troba a la cota 431,5 m. i la llera de la rasa a 420 m. A més, si ens fixem 

en la topografia veiem que el terreny que queda al sud està a una cota més baixa que 

el terreny que queda al nord (terreny on està ubicada la depuradora). Aquest fet ens fa 

pensar que davant una possible avinguda, l’aigua tendiria a ocupar la parcel·la inferior 

deixant la parcel·la on hi ha l’EDAR lliure d’inundacions. 

Per corroborar aquest fet es va preguntar a l’alcalde del municipi per un registre 

històric de les inundacions que havia provocat aquesta riera. Segons les seves 

experiències viscudes, la riera no havia provocat mai cap inundació ni cap desperfecte 

ja que la seva llera es troba a bastant profunditat dels terrenys adjacents. 
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1. Introducció. 

 
En el present annex es descriuen els treballs realitzats per al dimensionament 

funcional de l'estació depuradora, amb l'objectiu de poder assolir els nivells de 

depuració establerts. 

Es descriu el procés de depuració seleccionat, els elements que el componen i la 

justificació del seu dimensionament, així com els equips i instal·lacions 

complementàries que componen l'estació depuradora dissenyada.. 

2. Dades de partida 

 

A partir de les dades de població, de les dades obtingudes en l’Annex 3 i els càlculs 

corresponents, es consideren les següents dades de partida per al càlcul: 

 

Dades generals 

DESCRIPCIÓ Valor/Unitat 

Tipus d’aigua Residual urbana 

Sanejament unitari 

Població actual 351 

Població de disseny 550 

Dotació de càlcul 200 l/hab dia 

Cabal mig de disseny 3,95 m3/h 

Cabal punta de disseny 11,7 m3/h 

Cabal mínim de disseny 1,95 m3/h 

Cabal admissible 19,75 m3/h 

Taula 1 . Dades de partida 
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Càrregues de contaminants 

Descripció Càrrega per 
habitant 

(g/hab·dia)* 

Concentració (mg/l) Càrrega de 
Contaminant 

(Kg/dia) 

DBO5 70 350 38,5 

DQO 130 650 71,5 

MES 90 450 49,5 

NTK 12 60 6,6 

P 3 15 1,6 

pH 7,6   

Taula 2 . Càrregues de contaminants     *excepte pH  

 

Objectius de qualitat 

 

Descripció Càrrega per habitant 
(mg/l) 

Eliminació (%) 

DBO5 25 92,8% 

DQO 125 80.77% 

MES 35 92,2% 

NTK 15 75% 

P 2 86,6% 

Sequedat dels fangs  > 20% 

Fracció S.V en els fangs 
tractats 

 < 75% 

Taula 3 . Objectius de qualitat a obtenir segons la  Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 1991 
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3. Descripció de les unitats del procés 

Donades les característiques requerides en la planta a dissenyar s'ha considerat que 

l'estació depuradora objecte d'aquest projecte ha de tenir les següents unitats de 

procés: 

 

Línia d'aigua 

 

� Execució d'una línia de desbast, amb reixa i tamís de neteja manual. Es preveu 

un sistema de bypass al pou de gruixuts per evacuar l'aigua que no es pugui 

tractar. 

� Tamisat de fins mitjançant un tamís rotatiu autonetejant al pretractament. 

� Mesura de cabals i regulació de cabal pretractat. 

� Conducció de l'aigua fins l'origen del reactor biològic. 

� Execució d'un reactor biològic de planta circular amb el decantador circular 

interior, amb zona anòxica inclosa per funcionament discontinu. 

� Execució d'un clarificador de planta circular, situat dins del reactor i concèntric. 

� Dipòsit i instal·lació d'aigua de serveis. 

 

Línia de fangs 

 

� Instal·lació de bombament de fangs de recirculació. 

� Instal·lació d’una sitja d’emmagatzematge. 

 

Instal·lacions auxiliars 

 

� Connexió de potència elèctrica en BT. 

� Armaris i línies elèctriques en BT. 

� Sistema de control de la planta. 

� Equips d'instrumentació i mesura. 

� Equips d'aigua potable i de serveis. 

� Sala de control. 

� Sala de bufadors. 

� Aparcament. 
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4. Dimensionament funcional de la EDAR 

4.1 Obra d’arribada. 

4.1.1 Pou de gruixuts 

 

Abans de l’arribada de l'aigua a l'estació depuradora es dissenya un pou de gruixuts. 

Aquest pou de gruixuts serveix de primer filtre. Es dissenya de tal manera que el 

temps de retenció hidràulica a cabal màxim sigui com a mínim de 5 minuts i a cabal 

mitjà de 10 minuts. 

Així doncs, el pou de gruixuts dissenyat sota aquests condicionants té unes mesures 

de 2 m per 1,25 m, de forma quadrada, amb un calat màxim de disseny de 2,3 m, 

aconseguint un volum total de 5,75 m3. 

L'eliminació dels gruixuts es farà mitjançant un reixa de desbast d’acer inoxidable, de 

dimensions 1300 x 600 mm, amb un pas de sòlids de 25 mm. La reixa de desbast 

compta amb una cistella amb una capacitat de 600 l, on es dipositaran els gruixuts. 

La quantitat de matèria retinguda es calcula en base a les dades de la taula 8. 

Separació entre barres (mm)  > 40 20-40 3-20 

Volum de sòlids retinguts (l/hab/any)  2-3 5-10 15-25 

Taula 4 . Matèria retinguda 

Tenint en compte els nostres paràmetres de disseny s’obté una quantitat de 9 l/dia de 

matèria retinguda. Això vol dir que el contenidor s’haurà de buidar cada 66 dies, és a 

dir, cada dos mesos aproximadament. 

El sistema de neteja serà manual. L’operador de la planta serà l’encarregat d’accionar 

el mecanisme que eleva la cistella de desbast i aboca la matèria sòlida i greixos en un 

contenidor de 1100 l disponible a la planta. No s’ha cregut convenient l’automatització 

del procés degut al poc volum de sòlids que es generen a la planta. 

 En el mateix recinte del pou de gruixuts es projecta un sobreeixidor de manera que 

tota l'aigua que arriba del col·lector pugui conduir-se al riu amb bypass, havent passat 

per la reixa de gruixuts. 
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Cabals        

Cabal mig  3,95 m3/h 

Cabal punta  11,7 m3/h 

Cabal màxim admissible  19,75 m3/h 

Temps mínim de retenció hidràulica        

A Q mig  10 min 

A Q màx  5 min 

Volum necessari (V= Q·t)        

Q mig  0,65 m3 

Q màx  1,65 m3 

Dimensions del pou        

Longitud teòrica  2 m 

Ample  1,5 m 

Alt  2 m 

Volum total  5.75 m3 

Temps de retenció        

Q mig  88,46 min 

Q màx  17,70 min 

Taula 5 . Característiques del pou de gruixuts. 

Tanmateix es projecta una comporta per tal de tallar l’entrada d’aigua bruta a la planta 

en cas d’averia o de tasques de manteniment. 
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4.2 Pretractament. 

 

A continuació del pou de gruixuts l’aigua comença el pretractament. Es disposa d’un 

tamís rotatiu de neteja automàtica, i paral·lelament un canal de bypass de desbast de 

funcionament manual, aïllat de la línia principal mitjançant les corresponents 

comportes de canal. 

Aquesta línia de pretractament es troba situada a l'exterior de l'edifici de control. 

El pretractament es dissenya per tractar el cabal màxim admissible, és a dir,                

5 x Q mig= 19,75 m3 / h. 

 

4.2.1 Tamisat de sòlids fins. 

El tamisat es realitzarà en un canal de 2,60 m de longitud i 0,3 m d'amplada. En 

aquest canal s'instal·larà un tamís rotatiu de neteja automàtica de 3 mm de llum de 

pas, instal·lat amb un angle de 45 º. 

Tant el cos del tamís com el tambor seran d’acer inoxidable. La longitud del tambor és 

de 500 mm i el diàmetre del mateix és de 200 mm. Els residus del tamís seran recollits 

per un cargol transportador i compactador incorporat al mecanisme i descarregats en 

un contenidor de 600 l. de capacitat, establint-se una autonomia màxima per a 

l'evacuació dels residus generats en el tamisat de 7 dies. 

Característiques del tamisat        

Núm. de canals  1u 

Cabal màxim unitari   19,75m3/h 

Amplada del canal (W)  0,3m 

Separació del pas (S)  3mm 

Gruix de  les barres (B)  12mm 

Grau màxim de colmatació (gmc)  30% 
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Característiques del tamisat        

Velocitat màxima de pas per les reixes  1,25m/s 

Resum          

Núm. de tamisos  1 u 

Pas del tamís  3 mm 

Tipus de reixa  Tamís autonetejable de tambor 

Sistema de neteja Automàtic 

Regulació del automatisme Diferencia de nivell y temporitzador 

Extracció de residus Cargol  transportador compactador 

Potència del motor   0,75kW 

Taula 6 . Característiques del tamisat de sòlids fins. 

 

4.2.2 Mesura i regulació del cabal 

Un cop pretractada l'aigua, hi haurà un sistema de regulació automàtica de cabal 

d'entrada al tractament biològic, de manera que l'operador de la planta podrà 

seleccionar el cabal punta desitjat d'entrada al reactor biològic. 

Per a tal motiu s’instal·larà  una vàlvula de comporta i un cabalímetre entre desbast de 

fins i el tractament biològic 

L'excés de cabal sobre el cabal fixat d'entrada al reactor serà evacuat per un 

sobreeixidor cap al sistema de bypass i posteriorment al riu. La mesura de cabal es 

realitzarà per canonada a pressió a l'entrada del procés biològic, mitjançant la 

instal·lació d'un mesurador de cabal electromagnètic. 
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Dimensionament del canal de bypass      

 Cabal de disseny  19,75 m3/h 

 Cabal punta  11,7 m3/h 

 Cabal mig  horari  3,9 m3/h 

 Cabal mínim  1,95 m3/h 

 Tipus de reixa del bypass  Recta 

 Núm. de reixes a instal·lar  1 u 

Nombre de dispositius de mesura  1 u 

Nombre de comportes   1 u 

 Ample del canal  250 mm 

 Sistema de neteja  Manual 

Taula 7. Dimensionament del bypass. 

 

4.2.3 Producció de residus 

 

Pel que fa a la retenció de sòlids i càlcul de la producció de residus s’ha realitzat 

mitjançant aquests paràmetres: 

 

Reixa amb tamís per a sòlids fins     

 Producció mitja de sòlids mitjos  0,01m3/1.000  m3 d’aigua residual 

 Producció mitja partícules gruixudes  0,025m3/1.000  m3 d’aigua residual 

 Retenció mitja de les sorres.  0,05 m3/1.000   m3 d’aigua residual 
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Reixa amb tamís per a sòlids fins     

 Cabal màxim admissible  93,75  m3/dia 

 Producció de mescla de residus i aigua   0,00795  m3/dia 

Pou de gruixuts     

 Producció de mescla de residus + aigua   0,0023375  m3/dia 

Producció total de residus  0,00102875  m3/dia 

 Freqüència de buidatge del contenidor   66   d 

Taula 8 . Producció de residus durant el procés. 

 

4.3 Tractament secundari: Reactor biològic. 

 

S'ha projectat l'execució d'una línia composta pels següents tancs i elements: 

� Execució d'un reactor biològic de ventilació perllongada 

� Bufadors, difusors i instal·lacions en el reactor biològic. 

� Execució d'un sistema de recirculació de fangs corresponent al tractament. 

 

4.3.1 Càlcul del reactor biològic. 

 

Es preveu que el reactor biològic permeti fer l'eliminació de nutrients, el nitrogen i un 

petit percentatge de fòsfor. El sistema previst per a això és el de nitrificació-

desnitrificació mitjançant la creació de bacteris nitrificants i la desnitrificació obtinguda 

de les condicions anòxies produïdes per l’arrencada i aturada del subministrament 

d'aire al reactor. Les dades de partida seran les següents: 
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Paràmetres de disseny  Valors  

     Mínim  Màxim  

Edat dels fangs (dia)   15 30 

Carga màssica (dia -1)   0,05 0,15 

Càrrega volumètrica   0,15 0,4 

Concentració de sòlids (SSLM)   3000 mg/l 4000 mg/l 

Concentració de volàtils (SSVLM)   2000 mg/l 4000 mg/l 

Concentració mitja de DBO5 a la sortida  < 25  mg/l 

Concentració mitja de MES a la sortida  < 35 mg/l 

Concentració mitja de NTK a la sortida < 15 mg /l 

pH    7,1   

Oxigen dissolt a la zona de nitrificació > 1,5 mg/l 

Tipus de procés     Fangs activats 

Tipus de reactor   mescla completa 

    

Temps de retenció hidràulic:     

A cabal mig horari (Q mig) > 16 h 

A cabal punta horari (Qp)  > 8 h 

Concentració de O2 dissolt al reactor 1,5 mg/l 

Temperatura mínima   11 ºC 

Edat de dimensionament dels fangs     20 dies 

Taula 9. Paràmetres de disseny del reactor biològic 
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El volum del reactor biològic queda definit en prendre un valor màxim de càrrega 

màssica segons la fórmula: 

�. �à����� 	  
�� ���

�

������
	

�� ���
�

�. ������/�
 

Així doncs sabent la concentració de sòlids volàtils, de DBO5 i la càrrega màssica 

acceptada obtindrem el volum del reactor. 

Per tant: 

����� ��� ������� 	  
� !"#$

%
&' () **+,/- 

	 ./,�
1 (2.2/

 = 120,31 m3 

Paràmetres          

Volum mínim del reactor   120,31 m3 

Edat dels fangs   20 dies 

Càrrega màssica   0,08 día-1 

 SSLM    4000 mg/l 

Taula 10. Paràmetres de disseny del reactor biològic 

Recinte del reactor        

 Tipus de tanc   planta circular 

 Mesures del tanc diàmetre  6 ,5 m 

   alçada útil  4   m 

  resguard  0,4 m 

 Volum real net del reactor   132,66 m3 

Volum total del reactor  146  m3 

 Superfície unitària del reactor   33,18 m2 

Taula 11 . Característiques del reactor biològic. 
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Per acabar, cal comprovar que el reactor compleix els mínims exigibles pel que fa als 

rendiments en l’eliminació de la DBO5 així com per la càrrega màssica i els temps de 

retenció hidràulica. 

Condicions funcionals     

Cm = carga màssica <0,15 OK 0,072 kg DBO5/(kg SSLM dia) 

 Temps de retenció sobre V total     

 Q mig >16h OK 33, 6 h  

 Qp >8h OK 11,3 h  

Taula 12 . Condicions funcionals del reactor biològic 

 
Fig 1 . Percentatge de reducció de DBO5 

 

Com es pot comprovar a la taula 12 tenint una càrrega màssica de 0,072 

s’aconsegueix una eliminació del 93,2 % superior al 92,8 % exigit per normativa. 

 

4.3.2 Procés de nitrificació- desnitrificació 

 

Perquè es produeixi nitrificació en el reactor, la velocitat de creixement de les 

Nitrosomones (micres) haurà de ser major que la velocitat de creixement de la 

biomassa segons l’expressió: 
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μm5 	
μm 6 exp :0,098:T ? 15BB 6 OD

:KOF G ODB
6 :1 ? 0,83:7,2 ? pHBB 

on: 

µm’ : velocitat específica màxima de creixement cel·lular nitrificant en unes condicions 

determinades de temperatura, oxigen dissolt y pH, en d-1. 

µm: velocitat específica màxima de creixement cel·lular nitrificant en d-1. 

pH: pH del aigua residual. 

T: Temperatura del aigua residual en condicions desfavorables 

OD: Concentració d’oxigen dissolt, en mg O2/l. 

KO2: Constant de velocitat mitja de l’oxigen dissolt, en mg O2/l. 

 

Valors  Tb(11ºC) Tm(16ºC) Ta(23ºC) 

pH 7,1 7,1 7,1 

T(ºC) 11 16 23 

OD (mgO2/l) 1,5 1,5 1,5 

KO2 (mgO2/l) 1,3 1,3 1,3 

µm (d-1) 0,5 0,5 0,5 

µ'm (d-1) 0,166 0,271 0,538 

Taula 13 . Valors dels paràmetres del càlcul del procés de nitrificació i desnitrificació a diferents 

temperatures. 

Prenent els valors típics de coeficient cinètic per a la nitrificació (kd), s'obté que l'edat 

mínima dels fangs perquè s'aconsegueixi la nitrificació és de 17,2 dies (aplicant un 

factor de seguretat de 2). Aquest temps s’ha calculat segons la fórmula: 

Edatmin 	
1

µm'‐kd
 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 9: Dimensionament de l’EDAR. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
16 

 
 

Coeficient cinètic per a la nitrificació:  Kd = 0,05 d-1 

Edat dels fangs mínima pera aconseguir nitrificació   =  1/(µ'm-kd) 

Així per a les diferents temperatures tenim: 

 11ºC 16ºC 23ºC 

Edat dels fangs 

necessària (d) 
17,2 9,05 4,1 

Taula 14 . Edat necessària dels fangs depenent de la temperatura. 

Com l'edat dels fangs en el reactor és major, es considera que la nitrificació té lloc. Cal 

tenir en compte que s’ha aplicat un coeficient de seguretat de 2 en tots els valors 

Es pot assegurar que amb el reactor dissenyat el procés de nitrificació es realitza de 

manera complerta. 

Pel que fa a l’oxidació de la DBO5  es de 22 kg DBO5 eliminada/ kg SSVLM dia. 

Considerant un rendiment del 90% tindrem un temps de permanència hidràulic 

necessari per a la oxidació de 14,47h. 

 

4.3.3 Necessitats d’oxigen i producció d’aire 

 

Pel càlcul de l’oxigen que es necessita durant el procés d’oxidació en el tanc s’ha 

seguit el model formulat per Eckenfelder, d’ampli ús a la pràctica. La teoria bàsica del 

procés parteix del fet que en la naturalesa existeixen microorganismes aerobis que són 

capaços de metabolitzar i degradar la matèria orgànica continguda a les aigües 

residuals. Les necessitats d’oxigen es poden expressar de la següent manera:  

Necessitats d’O2  =  O2 necessari per la síntesis cel·lular + O2 per la respiració 

endògena + O2 per la nitrificació - O2 generat en desnitrificació 

� Demanda d’oxigen DOsc  per a la síntesi cel·lular: 

VW*& 	 � 6 X 6 �2 
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On: 

 a: és el coeficient estequiomètric que defineix les necessitats d’oxigen per a la síntesi 

expressada a efectes d’utilització per al càlcul com KgO2/KgDBO5 eliminada. 

 R: és el rendiment en eliminació de DBO5 en biològic. 

So: representa els Kg DBO5 d’entrada a biològic. 

 

� DO  per a la respiració endògena 

VWYZ 	 [ 6 � 6 \ 

On: 

 b: és el coeficient cinètic que defineix el desenvolupat de la respiració endògena, 

expressat en KgO2/KgSSLM/dia 

V: és el volum del tanc d’aeració en m3. 

 X: és la concentració del licor mescla en kg MLSS/m3. 

Els valors d'a i b per al rang de valors habituals de la càrrega màssica del procés 

s’exposen a la taula següent: 

 
Taula 15 . Valors tabulats d’a  b segons uns valors típics de càrrega màssica 

 

En el nostre cas tindrem un valor de a = 0,66 i b = 0,050 

� DO  per a la nitrificació: 
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La demanda d'oxigen per a la realització de les reaccions d'oxidació-reducció que 

tenen lloc en el procés de nitrificació, consistent en la conversió biològica de NH+
4 

present en l'afluent a formes oxidades (NO-
3 i NO-

2), s'estimen estequiomètricament en 

4,57 (és a dir, per un mol d’ió amoni es necessiten 4,57 mols d’oxigen). 

 

VW]^_ 	 :4,57 6 a 6 bc ? cW.de 6 10f. 

On:  N- NO3f són els nitrats formats, expressats en mg/l de N- NO3. 

            Q és el cabal diari de disseny en m3/d. 

 

� O2 generat en desnitrificació: 

El procés de desnitrificació, consistent en la conversió biològica en condicions 

anòxiques del NO-
3 format prèviament en el procés de nitrificació a gas nitrogen i òxids 

de nitrogen, contribueix a reduir la demanda total d'oxigen del sistema. 

La causa és la reducció del NO-
3 a nitrogen gas que té lloc al reactor implica el consum 

d'una fracció de la demanda carbonosa present. La reducció de la demanda d'oxigen 

que es produeix en el procés es calcula, estequiomètricament, en 2,9 kg d'O2 per 

quilogram de nitrogen-nitrat reduït. 

 

WZ*]^_ 	 2,9 6 a 6 :c ? cW.gB 

Aquest oxigen no el considerarem ja que no és d’una quantitat molt important i ens 

permet quedar-nos al costat de la seguretat. 
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Necessitats d’oxigen   

Demanda per a la síntesis cel·lular   

a: Coeficient de síntesis  0,65 kgO2.dia/kg MLSS 

R: Rendiment d’eliminació 93,2 % 

Necessitats d’O2
  26,75 kg O2/dia 

Demanda de respiració endògena   

b: Coeficient de respiració endògena 0,05 

Necessitats d’O2 22,2 kg O2/dia 

Demanda per a la nitrificació   

NTK entrada a tractament biològic 6,6 kg /dia 

NTK a oxidar (75%) 4,95 kg /dia 

Necessitats d’oxigen 17,028275 kg O2/dia 

Demanda total d‘ oxigen  66,238275  kg O2/dia 

Taula 16 . Necessitats d’oxigen del reactor. 

 

Per saber amb exactitud la demanda real d’oxigen cal dividir la demanda teòrica entre 

un coeficient f que es calcula de la manera següent: 

 

h 	
i 6 :Ckl ? C+B 6 1,025_fF2

Ck
 

 

α: Factor de correcció de transferència d'oxigen en funció del tipus d'aigua residual del 

sistema d'aireig, de la geometria del tanc i del règim de cabals. Entre 0,8-0,9. 

 

β: Coeficient entre el valor de l'oxigen de saturació de l'aigua residual i el valor de 

l'oxigen de saturació de l'aigua tipus. Pren el valor 0,95. 
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Css: Concentració de saturació d'oxigen dissolt a T º C, P 1 atm i 0 mg / l de salinitat, 

en mg / l. 

 

CSW: Concentració de saturació d'oxigen dissolt en l'aigua neta en condicions de 

treball, en mg / l CSW = β * Css. 

 

CL: Concentració d'oxigen dissolt a mantenir en el tanc, en mg / l. 

 

Cs: Valor de l'oxigen de saturació de les aigües residuals a 20 º C i 1 atm, en mg / l. 

 

T: Temperatura de l'aigua, en º C. 

 

α 0,8 

β 0,95 

Csw 
10,28 a 11ºC i 1 atm 

8,71 a 23ºC i 1 atm 

Css 

 

9,17 a 23ºC i 1 atm 

10,83 a 11ºC i 1 atm 

CL 1,5 mgO2/l 

f para T = 23ºC 0,684228788 

f para T = 11ºC 0,620017728 

Taula 17 . Factors per al càlcul de la necessitat real d’oxigen del reactor. 

 

Aplicant les fórmules descrites anteriorment i prenent els valors corresponents dels 

coeficients, s'obté una major necessitat d'oxigen a l'hivern que a l'estiu 

 

� Factor correcció a l'hivern: 0,620. 

� Factor correcció a l'estiu: 0,684.  

� Necessitat real d'oxigen a l'hivern: 106,41 kg O2/dia. 

� Necessitat real d'oxigen a l'estiu: 96,43 kg O2/dia 
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Considerant una eficiència de la transferència del 20% i que l’aire té un 23,2% d’oxigen 

i una densitat de 1,201 kg/m3 s’obté un volum d’aire en relació al volum d’aigua de 

30,6. Això es traduirà en una aportació de 180 m3 aire/hora. 

 

Com a equip de ventilació s'instal·laran dos bufadors (un d'ells de reserva) que 

proporcionin un cabal unitari d'aire de 180 m3/h. Per a la determinació d'aquest cabal 

s'ha establert com a criteri que l'equip subministri els quilos d'oxigen necessaris per a 

la ventilació en 16 hores. 

El principal paràmetre que s'ha de controlar en aquest element és la concentració 

d'oxigen dins el reactor biològic. Un control eficaç ha de mantenir una concentració 

dins del reactor en un rang entre 1,5 i 3,0 mg/ l d'oxigen. 

Les característiques dels bufadors escollits són: 

 

 

Tipus d’unitat d’ aeració  Bufadors d’èmbols rotatius  

Núm. Unitats instal·lades 2 u 

Núm. unitats en servei 1 u 

Necessitats màximes d’aire 179,022302 m3/h 

Velocitat de gir 2900 rpm 

rati de potencia instal·lada 2 kW 

Taula 18 . Característiques del sistema d’aeració 

 

Per tal de fer efectiva la circulació de l’aire s'instal·laran un total de 48 difusors, 

distribuïts en 4 graelles de 12 difusors cadascuna. El diàmetre adoptat per a la línia 

principal de subministrament d'aire és de 100 mm i per a les graelles de difusors de 90 

mm, respectant la velocitat màxima de 20 m / s per a les conduccions d'aire. 
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Sistema de difusió d’aire  mesura  

Longitud ocupada per graelles 0,95 m 

Longitud útil de cada graella 1,8 m 

Núm. files per graella 3 u 

Separació entre files adoptada 0,475 m 

Núm. difusors per fila 4 u 

Núm. difusors per graella 12 u 

Separació entre difusors de la fila 0,6 m 

Quantitat total de O2 factible de ser aportat per 

el  difusor 
0,09237286 kgO2/h 

Superfície neta de difusors 8,15 m2 

Percentatge sobre superfície la carrusel 

ocupada 20,583 % 

Densitat de difusors 4,507 u/m2 

Taula 19 . Característiques dels bufadors emprats 

 

Per aconseguir una eficaç barreja i circulació del dels microorganismes existents en el 

reactor es proposen dos agitadors de pales submergits que provoquen el moviment de 

l'aigua. Aquests agitadors també serveixen per assegurar una mínima circulació en els 

moments de parada del subministrament d’aire. Les seves característiques són: 
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Agitadors de pales  mesura  

Nombre d’agitadors 2 u 

Potencia instal·lada 1,50 kW 

Diàmetre de la hèlice 500mm 

Velocitat 705 rpm 

Taula 20 . Característiques dels agitadors de pales. 

 

La central d’aire es construirà en un edifici on s’ubicaran els equips. Aquest edifici  

inclourà un sistema adequat d’insonorització, condicionament de temperatura i 

vibració, d’acord amb les normes de seguretat i higiene, tant a l’interior com a l’exterior 

de l’edifici. 

S’inclouran equips de mesura d’oxigen dissolt, mesurador de pH i sonda redox per 

poder controlar en tot moment el procés de tractament biològic des de la sala de 

control. 

4.3.4 Eliminació química del fòsfor 

 

Atès que biològicament no és possible aconseguir els resultats relatius a la quantitat 

de fòsfor desitjada a la sortida de la planta és necessària una precipitació química del 

fòsfor, tenint en compte la reducció que es produeix en el tractament biològic. 

A partir de la quantitat total de fòsfor a l'entrada de la planta i les condicions requerides 

d'abocament, s'estableix la quantitat de fòsfor que ha d'eliminar per via química.  

La dosis necessària de clorur de ferro s’aplicarà en forma de líquid comercial, amb un 

35% de Fe equivalent: 

 

Contingut de Fòsfor (P) 

Cabal diari mig (Qdm)  93.75 m3/h 

Contingut de P  15 mg/l 
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Contingut de Fòsfor (P) 

P eliminat als fangs  7,50 mg/l 

P sortida de planta  2 mg/l 

P a precipitar per via química  6,25 mg/l 

Quantitat a tractar per via química  0,584 kg/d 

Quantitat de Fe equivalent  1,169 kg/d 

Quantitat de clorur de Ferro 

Quantitat de Fe en FeCl3  35% 

Densitat  1,45 kg/l 

Temps d’emmagatzematge mínim  30 d 

Quantitat de producte necessària  5,61696504 l/d 

Volum d’emmagatzematge  170,324 l 

Volum adoptat  350 l 

Temps real d’emmagatzematge  62,5 d 

Taula 21 . Factors considerats en l’eliminació química del fòsfor. 

 

Aquesta solució es dosificarà en un dipòsit i es deixarà flocular dins el reactor. 
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4.3.5 Decantador secundari 

 

Els principals factors pel dimensionament dels decantadors secundaris són: 

1. Cabals mig i punta: les condicions de disseny han de basar-se en les pitjors 

condicions de cabal (punta), ja que són les que podrien donar lloc a 

pèrdues de flòculs per l’abocador.  

2. Càrrega hidràulica o velocitat ascensional: es defineix com el volum d’aigua 

que tracta el decantador per m2 de superfície i per unitat de temps 

(m3/m2·h). Determina la superfície del decantador.  

3. Càrrega de sòlids: és la massa de sòlids en suspensió que tracta el 

decantador per m2 de superfície i per unitat de temps (kg MLSS/m2·h). 

Prendre els valors màxims si la punta de càrrega és de llarga durada.  

4. Temps de retenció hidràulica: determina el volum del decantador.  

5. Recirculació de fangs.  

6. Càrrega sobre l’abocador: es defineix com el cabal d’aigua tractada per 

metre lineal d’abocador (m3/ml·h). El seu correcte dimensionament evita els 

arrossegaments de sòlids per efecte de la velocitat de sortida de l’efluent. 

La profunditat mínima per sota dels abocadors perimetrals ha de ser 

superior a 3 metres. 

Es dissenya el decantador segons les normes de la IAQW (International Association 

on Water Quality). 

Els paràmetres màxims de disseny adoptats es troben dins del rang de valors típics 

per decantadors secundaris situats en processos d’aireació perllongada: 

Paràmetres de disseny  Valor  

Càrrega superficial a QMH 0,5 m3/(m2 hab) 

Càrrega superficial a QPH 1,5 m3/(m2 hab) 

Càrrega de sòlids a QMH 1,50 kg SS/(m2 hab) 

Càrrega de sòlids a QPH 4,00 kg SS/(m2 hab) 
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Paràmetres de disseny  Valor  

Profunditat 4,0 m 

Velocitat ascensional 0,8 a 1 m/s 

Taula 22 . Paràmetres de disseny del decantador secundari. 

El decantador secundari a projectar tindrà les següents característiques: 

Diàmetre superior: 4m. 

Profunditat útil: 4m 

Resguard:0,35 m. 

Pendent solera: 1:12 

Tipus de decantació: per gravetat. 

Amb tot això els paràmetres de decantació obtinguts són: 

 

Condicions d’operació      

Volum total 22,9185 m3 

Càrrega superficial a QMH 0,31035214 m3/m2h 

Càrrega superficial a QPH 0,93105642 m3/m2h 

Temps de retenció a QMH 5,87655044 h 

Temps de retenció a QPH 1,95885015 h 

 exigit Valor aconseguit  

Càrrega sobre l’abocador a QMH <4,00 0,37142857 m3/mh OK 

Càrrega sobre l’abocador a QPH <10,00 1,11428571 m3/mh OK 

 <1,50 0,93 kg SST/m2h OK 
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Condicions d’operació      

<4,00 2,79 kg SST/m2h OK 

 Pou central  

Velocitat ascensional a QMH <0,40 0,31035214 m3/m2h OK 

Velocitat ascensional a QPH <1,00 0,93105642 m3/m2h OK 

Taula 23 . Condicions d’operació del decantador secundari. 

 

El resguard del mur perifèric sobre el màxim nivell d'aigua previst serà de 0,35 m. 

El sobreeixidor perifèric inclourà una planxa dentada regulable en alçada, d'alumini 

d'amplada entre 0,20 i  3,0 mm de gruix. 

El decantador secundari està equipat amb un sistema de recollida superficial 

d'escumes i flotants així com amb una xapa deflectora que evita la seva possible 

sortida cap a l'efluent. 

El sistema d'evacuació dels flotants es realitzarà per bombeig mitjançant sistema 

d'extracció portant els flotants a un contenidor.  

Finalment, la mesura de cabal de l'aigua tractada es realitzarà en canonada en la 

conducció que uneix el sobreeixidor de recollida d'aigua clarificada amb el dipòsit 

d'aigua tractada, mitjançant un mesurador electromagnètic. 

5. Línia de fangs. 

5.1 Càlcul de la producció de fangs 

 

Per als càlculs de la producció dels fangs, i per tant de la purga dels fangs biològics 

necessària, s’empra la formulació de Huisken que defineix la producció en excés com: 

Pn 	 1,2 6 Co
2,F. 

On:  Pe són els fangs en excés per kgDBO5 eliminat en kgMLSS/dia 

Cm és la càrrega màssica de treball 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 9: Dimensionament de l’EDAR. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
28 

 
 

 
Fig 2 . Producció de fangs en excés segons Huiskien 

 

Producció de fangs Valor  

Càrrega màssica  
0.072 Kg DBO5/(kg SSLM dia) m3/(m2 

hab) 

DBO5  38.5 Kg/dia 

Producció relativa de fangs (Pe) 0.645 Kg MLSS/Kg DBO5 

Producció total de fangs 24.8 Kg MLSS/dia 

Volum de fangs 3.56 m3/dia 

Edat mitja dels fangs 20 dies 

Taula 24 . Producció de fangs. 

 

5.2 Càlcul de la recirculació de fangs 

Els càlculs de la recirculació de fangs es fan a partir del balanç de masses següent: 

QrXr = (Q+Qr)X 

R = X/(Xr-X) = Qr/Q 

On: Q: cabal d’entrada 
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Qr: cabal de fangs de recirculació 

Xr: concentració de los fangs de recirculació 

R: Recirculació 

 

Recirculació de fangs  Valor  

Concentració a mantenir al reactor (X) 3500 mg/l 

Cabal mig (Qm) 3,95 m3/hora 

Recirculació exigida (R) 0,5< Qr/Qm <1.5 

Concentració dels fangs (Xr) 8000 mg/l 

R 0,78     OK 

Cabal de recirculació (Qr) 3,03 m3/h 

Taula 25 . Recirculació de fangs 

 

Pel que fa a la recirculació de fangs es farà mitjançant un sistema de bombeig amb un 

tub d’impulsió de 60mm de diàmetre i una potència de 1,2 Kw. 

 

5.3 Emmagatzematge dels fangs en excés. 

 

Els fangs en excés es succionen del reactor i s’impulsen a una sitja on 

s’emmagatzemaran. Per tal d’aconseguir la succió s’utilitza una bomba ( més una de 

reserva) d’una potència d’1.5 Kw amb un diàmetre de 90mm del tub d’impulsió. 

Coneixent els valors dels cabals de disseny, així com de la producció de fangs al 

reactor, el dimensionament de la sitja és automàtic. 

Les dimensions s’han calculat de manera que la sitja es buidi dos cops al mes (amb 

marge suficient to i haver-hi pluges torrencials). Els resultats s’exposen a la taula 

següent: 
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Sitja d’emmagatzematge   

Cabal de purga 3.56  m3/dia 

Cabal de purga horari 0.29 m3/hora 

Forma cilíndrica 

Radi 2.5 m 

Alçada útil 4 m      

Volum total 78.54 m3 

Cabal de sortida de fangs diari 0,53 m3 

Cabal de sortida de fangs setmanal 3,71 m3 

Taula 26 . Dimensionament de la sitja d’emmagatzematge de fangs 
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1. Introducció. 

 
En aquest annex s’explica detalladament el sistema de depuració adoptat: fangs 

activats d’aeració perllongada. La majoria de càlculs necessaris per al dimensionament 

de l’EDAR no es troben en aquest annex, sinó en els respectius annexos específics de 

la memòria. 

2. Objectiu. 

L’objectiu del present annex és la descripció qualitativa i quantitativa del sistema de 

depuració escollit per a la futura EDAR i col·lectors del municipi de Figuerola del 

Camp. 

3. Descripció del sistema de tractament. 

Per al tractament de les aigües residuals de Figuerola del Camp es preveu l’ús d’un 

sistema biològic de fangs activats d’aeració perllongada. 

Tot seguit s’exposen els punts forts d’aquest sistema de tractament, és a dir, els 

avantatges que suposa la seva utilització per a la futura EDAR de Figuerola del Camp, 

i es comprova que compleix els requisits establerts per a l’efluent.  

Un dels principals avantatges d’aquest sistema de depuració és el baix cost de 

construcció, operació i manteniment de les seves instal·lacions, degut principalment al 

fet que el sistema consta de pocs processos. El tipus de procés estarà dissenyat per 

permetre a l’operador de la planta, determinar i ajustar fàcilment  el nivell d’aireig, el 

coeficient de retorn dels fangs, i les addicions químiques de clorur de ferro.    

Per al sistema d’aireig s’utilitzarà un mètode altament efectiu com és la combinació de 

difusors i agitadors, creant així un flux inclinat de bombolles que, degut al major 

recorregut, augmentaran l’eficiència del sistema. El fet de disposar de bufadors i 

difusors, en lloc de rotors o turbines superficials, per a subministrar l’oxigen al sistema 

d’aireig, reduirà en certa manera, l’impacte atmosfèric que es pugui produir. Finalment, 
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els nivells de soroll en l’entorn no seran importants, ja que a més de trobar-se dins una 

sala, els bufadors aniran equipats amb les corresponents cabines d’insonorització. 

4. Disseny del sistema de tractament. 

4.1 Procés de tractament. 

Per al tractament de les aigües residuals del nucli urbà de Figuerola del Camp, es 

dissenya uns sistema de tractament biològic de fangs activats d’aeració perllongada. 

Els punts bàsics del tractament s’exposen a continuació: 

1) Pretractament inicial  que consistirà en un procés d’eliminació de sòlids 

gruixuts i sòlids fins. 

 

2) Tractament biològic  que consisteix en l’aportació d’oxigen, possibilitant així 

l’oxidació de la matèria orgànica de l’aigua.  

 

3) Decantació dels flòculs el procés de tractament biològic va seguit d’un altre 

de decantació dels flòculs formats durant l’oxidació de la matèria orgànica, 

donant llocs als fangs secundaris. 

 

4) Recirculació de fangs:  del decantador surt, per una banda, l’aigua clarificada i 

per l’altra els fangs secundaris obtinguts en el decantador. Una part dels fangs 

entrarà en un sistema de recirculació que té com a objectiu el manteniment de 

la població bacteriana. 

 

5) Sitja d’emmagatzematge:  la part restant dels fangs es purgarà i s’abocarà a 

una sitja d’emmagatzematge, des d’on es portaran a una planta preparada pel 

seu tractament1. 

 

                                                
1 El tractament dels fangs consisteix en processos d’espessiment i deshidratació, que tenen per objectiu 
reduir el potencial contaminant dels fangs i aconseguir a un compost final apte per ser utilitzat com a 
fertilitzant. La superfície necessària per a la seva implantació i la baixa producció de fangs degut a la mida 
relativament reduïda de l’EDAR, fan que no sigui rentable la instal·lació d’aquesta línia de tractament a 
Figuerola del Camp, i que per tant els fangs s’hagin d’emmagatzemar i transportar a la planta de 
tractament més propera.  
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6) Retorn al medi de l’aigua tractada: l’aigua tractada es retornarà al medi en el 

punt d’abocament, situat a la Rasa de les Aligueres. 

Cal comentar que alguns elements de la planta es trobaran duplicats, ja que d’aquesta 

manera s’evitarà haver d’aturar el tractament en períodes d’ajustos, reparacions, o 

manteniment. 

Tot seguit s’exposa un esquema de la distribució de la planta depuradora prevista pel 

municipi de Figuerola del Camp, que es pot trobar amb més detall als plànols 

corresponents. 

 

 

 

 

 

Fig.1. Planta esquema del procés i de la distribució de l’EDAR. 

            Pretractament 

           Reactor biològic 

           Sitja de fangs 

           Edifici bufadors i control  
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En la taula 1 s’exposa el tractament seguit per les aigües residuals. 

LÍNIA D’AIGUA  

Arribada de l’aigua i pretractament 

Pou d’arribada i desbast de gruixuts 

Cabal màxim disseny: 19,75 m3/h 

Desbast de fins + bypass 

Cabal màxim disseny: 19,75 m3/h 

Separació entre barrots del tamís: 3 mm  

Tractament biològic  

Reactor biològic 

Cabal mig disseny: 3,95 m3/h 

Cabal màxim disseny: 19,75 m3/h 

Volum total: 132,73 m3 

Decantació secundària  

Cabal mitjà disseny: 3,95 m3/h 

Mesura de cabal 

Cabalímetres instal·lats: 1 unitat 

Obra de sortida 

Cabal mitjà disseny: 3,95 m3/h 

Cabal màxim disseny: 19,75 m3/h 

LÍNIA DE FANGS  

Bombament de fangs 

Recirculació de fangs 

Cabal mitjà recirculació: 3,03 m3/h 

Bombes instal·lades: 1 unitat+ 1 de reserva 

Purga de fangs 

Cabal fangs secundaris extrets: 0,16 m3/h 

Edat mitja dels fangs: 20 dies 

Volum de la sitja d'emmagatzemament de fangs: 78,54 m3 

LÍNIES AUXILIARS  

Producció d’aire de procés 
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LÍNIA D’AIGUA  

Nombre de bufadors: 3 unitats 

Nombre de difusors : 36 unitats  

Taula 1 . Procés de tractament de les aigües residuals 

Seguidament s’exposa un esquema del sistema de funcionament complet de l’EDAR, 

on s’ubiquen cadascun dels elements del sistema de tractament que apareixen en la 

taula anterior. 
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Fig. 2. Esquema del sistema del sistema de funcionament complet de l’EDAR 
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4.2 Dades de disseny de la línia d’aigua. 

 

4.2.1 Pou d’arribada 

El pou d’arribada serà el primer element de l’EDAR. Aquest element és el punt 

d’arribada del col·lector en alta, que recull les aigües residuals del poble, al mòdul de 

pretractament. En el pou d’arribada també es disposarà el sobreeixidor general de 

l’EDAR 

Generalment el segon element d’una EDAR després del pou o arqueta d’arribada, és 

el pou de gruixuts. Aquest serveix de primer filtre. És un element la funció del qual és 

decantar els elements mes grossos que transporta l’aigua per acció de la gravetat, 

evitant així que puguin malmetre el sistema de bombament. En el cas de l’EDAR, que 

ens ocupa, degut al cabal de tractament relativament baix, no serà necessari aquest 

element, sinó que l'eliminació dels gruixuts es farà mitjançant una reixa de desbast 

d’acer inoxidable, de dimensions 1300 x 600 mm, amb un pas de sòlids de 25 mm. La 

reixa de desbast compta amb una cistella amb una capacitat de 600 l, on es 

dipositaran els gruixuts. 

El sistema de neteja serà manual. L’operador de la planta serà l’encarregat d’accionar 

el mecanisme que eleva la cistella de desbast i aboca la matèria sòlida i greixos en un 

abocador disponible a la planta. No s’ha cregut convenient l’automatització del procés 

degut al poc volum de sòlids que es generen a la planta. 

Tot seguit es mostren figures amb esquemes i imatges d’aquests sistemes de desbast 

de gruixuts: 
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Fig. 3 . Esquema d’un pou de gruixuts.  Font: http://www.consorcioaa.com      

   

Fig. 4 . Cistella de desbast. Font: http://www.huber.es 

 

Fig. 5 . Reixa de desbast. Font: http://webcd.usal.es 
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4.2.2 Pretractament. 

 

Després del pou de gruixuts, l’aigua comença el pretractament. Es disposa d’un tamís 

rotatiu de neteja automàtica, i paral·lelament un canal de bypass de desbast de 

funcionament manual, aïllat de la línia principal mitjançant les corresponents 

comportes de canal. 

Aquesta línia de pretractament es troba situada a l'exterior de l'edifici de control. 

Desbast de fins. 

El desbast de fins és el procés encarregat d’eliminar de l’aigua les partícules de mida 

superior a 3 mm. El tamisat es realitzarà en un canal de 2,60 m de longitud i 0,3 m 

d'amplada. En aquest canal s'instal·larà un tamís rotatiu de neteja automàtica de 3 mm 

de llum de pas, instal·lat amb un angle de 45 º. 

Tot seguit es descriuen els elements més importants del mètode: 

• Tambor filtrant: està construït amb acer inoxidable, i està dotat de perfils en 

forma de cunya que li proporcionen un efecte autonetejant. Les partícules de 

mida superior al pas de criva queden retingudes en la superfície on són 

eliminades per una rasqueta expulsora. 

 

• Grup motriu: és un grup motorreductor instal·lat en un lateral de l’aparell que 

l’encarregat d’accionar el tambor filtrant. Segons les necessitats, es pot equipar 

amb una o dues velocitats de gir, augmentant així la capacitat de filtració. 

 

• Bastidor: recinte construït amb xapa metàl·lica, a l’interior del qual es troba el 

tambor filtrant, i que a la vegada, suporta el grup motriu. La seva construcció 

implica la formació de dos recintes independents: un de superior on 

s’emmagatzema el fluït entrant, i un altre inferior on es recull el líquid ja tamisat. 

 

• Sistema d’eliminació de residus: consisteix en una rasqueta expulsora que 

frega constantment amb el tambor filtrant, arrancant així els residus adherits a 

la malla, que al seu torn s’aboquen en una cinta cargol transportador- premsa. 
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• Sistema de neteja: unes boquetes situades a l’interior del tambor efectuen la 

neteja de la malla mitjançant aigua a pressió, que desplaça els residus adherits 

cap a l’exterior, i s’evacua juntament amb l’aigua tamisada. 

 

  
Fig. 6 . Imatge on s’observen el tambor filtrant el bastidor metàl·lic i la rasqueta. 

Fig. 7 . Cargol transportador- premsa que aboca els sòlids directament en un contenidor annex. 

 

4.2.3 Absència de decantació primària. 

 

En el projecte constructiu  de l’estació depuradora del nucli urbà de Figuerola del camp 

s’opta per no incloure decantació primària. A continuació es justifica la decisió 

mostrant informació exposant els avantatges i inconvenients d’incloure aquesta part 

del tractament en depuradores com la del present projecte.  

El fet de dotar la depuradora d’un sistema de decantació primària no depèn de la mida 

de la planta, sinó del tipus de tractament biològic adoptat, donant-se la paradoxa que 

és fàcil trobar plantes amb càrregues molt diferents sense sistema de decantació 

primària. En canvi no s’eliminarà mai aquest procés en plantes amb un sistema de 

depuració “convencional”, ja que la decantació primària sempre és obligada quan 

TAMBOR FILTRANT 

RASQUETA 

BASTIDOR METÀL·LIC  6 7 
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posteriorment s’aboquen les aigües en terreny per a reg o quan s’utilitza un sistema 

biològic de llits bacterians. 

Per determinar la idoneïtat de la decantació primària cal tenir en compte els següents 

factors: 

� Aconseguir el major grau de depuració possible. 

� Tipus de tractament de fangs adoptat en la depuració. 

Quan el tractament de fangs es realitza de manera conjunta amb el tractament de 

l’aigua (és el cas del sistema de fangs activats amb aeració  perllongada) no té sentit 

l’adopció de la decantació primària. En el supòsit d’adoptar un decantador primari en 

aquests casos, s’estarien extraient els sòlids sedimentables de l’aigua, i posteriorment 

s’haurien de tornar a introduir per al seu tractament amb el procés d’aeració 

perllongada.  

Quan el sistema de tractament de fangs activats és independent de l’aigua, però de 

tipus aerobi (similar al tractament biològic de l’aigua), no s’observen avantatges 

significatius amb la decantació primària. Les úniques diferències són que en aquest 

cas seria d’esperar una reducció dels problemes d’explotació en el tractament biològic, 

i el fet que donada una fallada d’aquest, s’abocaria al medi aigua decantada enlloc 

d’aigua bruta. 

La decantació primària en general constitueix un element bàsic del tractament 

fisicoquímic, però no del sistema de fangs activats d’aeració perllongada. A 

continuació es presenta una llista amb avantatges i inconvenients de l’omissió de 

decantació primària en el present projecte: 

AVANTATGES  INCONVENIENTS 

– Major simplicitat d’operació de la planta.  

– Homogeneïtat en la qualitat del fang.  

– Eliminació del fang en un sol punt.  

– Eliminació de males olors en entrar l’aigua 

directament al tanc d’aireig, si les aigües 

arriben en condicions sèptiques. 

– Millora de la sedimentabilitat del fang 

– Major consum energètic en el 

procés biològic per fangs 

activats  

– Menor producció de gas a la 

planta  

– Perill de formació de 

sedimentacions en el dipòsit 
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AVANTATGES  INCONVENIENTS 

activat. 

– Augment de la capacitat d’absorció de 

puntes de càrrega, degut al major contingut 

de fangs en el tanc d’activació. 

– Pot evitar el tractament de fang a la planta, 

cas de llacunatges, o bé el seu transport a 

un punt exterior de tractament o eliminació. 

– Millora els sistemes amb llargs períodes 

d’aireig, amb digestió aeròbia principalment, 

en climes temperats i càlids. 

– L’emmagatzemament de fangs en el tanc 

d’aireig no produeix olors fins a la seva 

extracció. 

– Estalvi econòmic d’un 70% en primera 

inversió, i d’un 57% en manteniment i 

explotació. 

d’aireig  

– Possibilitat de formació de fangs 

flotants en el decantador 

secundari  

– Capacitat d’espessiment més 

reduïda del fang en alguns 

casos  

– S’elimina un element de 

regulació hidràulica i de càrrega 

a la depuradora, en front a 

cabals punta i cabals de pluja en 

els sistemes unitaris  

– Es pot reduir la capacitat 

d’espessiment dels fangs que es 

porten posteriorment a digestió 

 

Taula 2. Avantatges i inconvenients de l’omissió de decantació primària. 

Atenent a la taula anterior, i tenint en compte el sistema de tractament escollit per la 

futura EDAR del nucli urbà de Figuerola del Camp (fangs activats d’aeració 

perllongada) i que es tracta d’una planta de baixa càrrega, es pot concloure que no és 

necessari disposar de decantació primària. En aquesta decisió pesen molt la major 

simplicitat d’operació, i el gran estalvi econòmic en la inversió inicial i els costos de 

manteniment i explotació. 

 

4.2.4 Reactor biològic. 

El reactor biològic es construirà de forma compacta (anular), de forma cilíndrica, i 

concèntric amb el decantador. L’objectiu és aprofitar la geometria del decantador 

secundari per construir-hi al voltant el circuit carrousel per on circularan les aigües. 

D’aquesta manera, el circuit d’oxidació queda integrat i es redueix de manera 

considerable l’espai ocupat. 
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Aquest sistema compacte és rendible per poblacions de fins a 2500 habitants 

equivalents. Té un alt rendiment, i és especialment eficient en emplaçaments on es 

vulgui minimitzar l’impacte visual que una depuradora ocasiona. L’estalvi important 

d’espai que suposa, també té influència en els aspectes econòmics, especialment en 

situacions en què sigui convenient reduir els moviments de terres i excavacions 

innecessàries. 

Les dimensions unitàries són 4 m d’altura útil i un diàmetre interior de 6,5 m, cosa que 

significa un volum útil de 132,73 m3. 

Dins dels reactors biològics es produirà gran part del procés biològic anomenat de 

fangs activats, que consisteix en ajudar a crear un cultiu biològic format bàsicament 

per microorganismes agrupats en flòculs (fangs activats). 

Per arribar a un equilibri entre la càrrega orgànica a eliminar i la quantitat de 

microorganismes existents en el reactor, serà imprescindible que la població 

bacteriana tingui un determinat nivell de concentració de sòlids. La concentració de 

Sòlids en Suspensió en el Licor Mixt2 (MLSS) es preveu que serà de 3,5 kg/m3, la 

carrega màssica sobre els sòlids totals del sistema serà de 0,08 kg DBO5/kgMLSS/dia, 

i la càrrega volumètrica serà de 0,3 kg DBO5/m3/dia. 

El recinte d'aireig o reactor biològic, s'alimentarà amb l'aigua residual a depurar, 

procedent del pretractament. Per mantenir el procés, es precisarà la quantitat d'oxigen 

necessària per degradar la matèria orgànica. Aquest oxigen serà subministrat per un 

sistema d'aireig, que alimentarà unes xarxes de difusors instal·lades en el fons dels 

reactors. L'aire, en contacte amb l'aigua i en forma de microbombolla, transmetrà gran 

part de l'oxigen necessari a la massa d'aigua residual. 

Per tal d'evitar un malbaratament d'energia elèctrica, la planta estarà dotada de 

sistemes de control a temps real que, de forma instantània, indicaran el nivell d'oxigen 

dissolt en la massa d'aigua del reactor. A partir del coneixement d'aquesta dada, i de 

forma automàtica, els equips d'aireig ajustaran la quantitat d’aire subministrat en cada 

moment a les necessitats de la massa d’aigua, evitant així el consum innecessari 

d’energia. Per poder fer funcionar aquest sistema serà necessària la instal·lació d’una 

sonda de mesura d’oxigen dissolt a la línia d’aigua. 
                                                
2 El licor mixt o mescla és la mescla formada per l’aigua residual, els fangs activats i l’oxigen dissolt en el 
reactor. 
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A l'interior del reactor cilíndric s'instal·laran dos agitadors de pala de 1,50 kW de 

potència per agitar el tanc d’aireig. Les necessitats d'oxigen per al tanc d’aireig són de 

96 kg O2/dia, que s'aconseguiran mitjançant 3 graelles de bufadors de 0.1 kgO2/hora 

cada un, governats tots ells per la sonda d'oxigen dissolt situada a l'interior del reactor 

biològic. A continuació es pot veure una fotografia d’un reactor biològic d’aeració 

perllongada. 

 

Fig. 8 . Imatge del reactor biològic i el tanc de decantació secundària de la EDAR de La Pobla de 

Mafumet. Font: www.erhtec.com. 

 

4.2.5 Decantació secundària. 

El procés de decantació secundària es porta a terme en un tanc concèntric al reactor 

biològic, per tant, es compta amb una tremuja de decantació estàtica de gravetat amb 

un diàmetre útil de 4  m, una alçada útil de 4 m i un pendent 1:12 de solera. 

El volum unitari triat per aquest decantador és de 22,9 m3. El licor mescla provinent del 

reactor biològic és conduït al recinte de decantació secundària, mitjançant una 

canonada que condueix les aigües i el fang al centre del decantador, dins una 

campana deflectora que facilita la decantació i evita que els fangs surtin amb l’aigua 

clarificada. 
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Dins del decantador hi ha una canonada que pren part dels fangs de la seva part baixa 

i els transporta a l’arqueta de recirculació i purga de fangs. El cabal de fangs a 

recircular és de 3,03 m3/dia, que representa un 85,1 % del total de fangs produïts. 

També es disposa d’un sistema per a recollir els sobrenedant que consta d’un pont 

rascador mòbil, i d’una canonada que els envia a una arqueta prevista d’un sistema de 

bombament que els acaba abocant a la sitja de fangs. El pont mòbil està format per 

una passarel·la d’acer galvanitzat, de 0,8 m d'amplada , que passa pel centre del tanc 

fins a l’arqueta de repartiment. Té una superfície útil de tràmex per a realitzar les 

tasques de manteniment i neteja del tanc d’aireig i el decantador, i tasques de 

repartiment i la mesura del cabal.  

L’arqueta de recirculació i extracció de fang consta de 2 bombes submergibles. Dos 

d’elles (1+1 de reserva) s’utilitzen per la recirculació i permeten bombar un cabal de 20 

m3/h a una alçada de 4 m. La bomba restant és destinada per la purga de fangs i 

permet bombar un cabal de 20 m3/h i una alçada de 6 m. 

L’aigua clarificada surt per la part superior del decantador a través d’una canonada de 

15 mm de diàmetre fins una arqueta annexa. 

 

4.2.6 Sortida d’aigua tractada. 

Un cop l’aigua està tractada s’emmagatzema en un dipòsit d’aigua neta. D’aquest 

dipòsit es conduirà cap al pou de sortida on s’ajuntarà amb el col·lector de bypass del 

repartiment. El col·lector de sortida de la planta és de PVC i té un diàmetre de 287 

mm. Finalment el col·lector surt de les instal·lacions de l’EDAR i retorna les aigües 

clarificades a la Rasa de les Aligueres. Degut a què la cota d’abocament de les aigües 

tractades i la cota de la llera de la rasa estan a 6 metres de desnivell, es protegirà la 

zona d’abocament amb escullera. 
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4.3 Dades de disseny de la línia de fangs. 

4.3.1 Bombament de fangs i sitja d’emmagatzematge. 

Els fangs provinents de la purga de fangs que es fa a l’arqueta de recirculació i purga, 

es concentren en una sitja fabricada amb formigó armat. La sitja té forma cilíndrica, 

.amb una base circular de  2,5 m de radi, i amb una alçada útil de 4 m. Tot plegat li 

confereix un volum útil de 78 m3. Els fangs emmagatzemats a la sitja es recolliran per 

ser duts a una planta de tractament de fangs homologada. 
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1. Introducció. 

 
 

L'objecte del present annex és el dimensionament, càlcul i comprovació de tots els 

elements estructurals que integren el projecte. 

Els elements estructurals dels que consta l’annex seran els següents: 

� Reactor biològic 

� Arquetes 

� Sitja d’emmagatzematge de fangs 

� Edifici de control i bufadors 

Tot seguit es presenta el càlcul de les estructures executades in situ, tenint en compte 

que els proveïdors dels elements prefabricats presentaran el càlcul estructural si així 

es requereix. 

2. Normativa aplicable. 

 

Per al càlcul estructural dels elements de l’estació s’ha aplicat el mètode dels Estats 

Límits de la Instrucció EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural” aprovada per 

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol de 2008.. 

Es defineix com Estat Límit aquelles situacions per les que, de ser superades,es pot 

considerar que l’estructura no compleix algunes de les funcions per les que ha estat 

projectada. Es consideren els Estats Límit Últims i els Estats Límit de Servei.  

Els Estats Límit Últims engloben tots aquells que produeixen la posada en fora de 

servei de l’estructura, per col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part d’aquesta. 

S’inclou dins la denominació d’Estat Límit de Servei totes aquelles situacions de 

l’estructura per les que no es compleixen els requeriments de funcionalitat, comoditat, 

durabilitat o d’altres aspectes requerits.  
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Es considera la següent normativa aplicable: 

� Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), aprovada per Reial Decret 

1247/2008, de 18 de juliol de 2008. Ministeri de Foment. 

 

� Norma de construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02), 

aprovada per Reial decret 997/2002, de 27 de setembre. Ministeri de Foment. 

 

� Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 de 

març. Text refós amb modificacions del RD 1371/2007, de 19 d'octubre, i 

correcció d'errades del BOE de 25 de gener de 2008. Ministeri de l'Habitatge. 

 

� Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, 

IAP-98, d'OM de 12 de febrer de 1998. 

 

� Guia de fonamentacions en obres de carreteres. Ministeri de Foment. 2003. 

 

� “Eurocódigo 2 Estructuras de Hormigón” 

 

� “Eurocódigo 4 Estructuras Mixtas”. 

3. Bases de càlcul. 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats a la instrucció EHE.  

Les accions es defineixen, en la seva magnitud, per els seus valors representatius. 

Una mateixa acció pot tenir un únic o varis valors representatius, segons s’indica a 

continuació, en funció del tipus d’acció. 

Els estats límit es classifiquen en: 

� Estat límit de servei (ELS). Es considera l’estat límit de servei de fisuració del 

formigó traccionat. 

� Estat límit últim (ELU). Es considera el de ruptura per deformació plàstica. 
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3.1 Valors representatius de les accions. 

 

Accions permanents (g) 

En les accions permanents es considera un únic valor representatiu, coincident amb el 

valor característic Gk. 

Accions permanents de valor no constant (g*) (reolò giques) 

Es considera un únic valor representatiu, coincident a,b el valor característic 

corresponent a l’instant “t” en el que es realitza la comprovació. 

Accions variables (q) 

Cadascuna de les accions variables pot ser considerada amb els següents valors 

representatius.  

� Valor característic Qk: valor de l’acció quan actua aïlladament o de l’acció 

principal. 

� Valor de combinació ψi *Qk: valor de l’acció quan actua en companyia d’alguna 

altra acció variable. 

3.1.1 Accions permanents 

 
Les accions permanents es refereixen als pesos els elements que constitueixen l’obra i 

que se suposa que actuen en tot moment, essent constants en magnitud i posició. 

Estan formats principalment pel pes propi i les càrregues mortes. 

Pes propi 

La càrrega es dedueix de la geometria de la estructura considerant per els per als 

diferents elements la següent densitat: 

� Acer estructural: 78,5 Kn/m3 

� Formigó:   25 Kn/m3 

 

Càrregues mortes 
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Són les càrregues degudes als elements no resistents com poden ser paviments, 

tancaments etc. 

3.1.2 Accions permanents de valor no constant 
 
No s’han considerat en els càlculs accions d’aquest tipus. 

3.1.3 Accions variables 
 

Vent 

Es considera l’acció del vent segons el CTE. En tots els casos es considera una 

sobrecàrrega deguda a l’acció del vent de 1 Kn/m3. 

Neu 

L’acció de la neu sobre un terreny horitzontal s’estableix en funció de l’altitud i de la 

zona climàtica definida en el CTE DB SE-AE Accions en l’edificació. 

Tenint en compte que Figuerola del Camp es troba a una altitud d’uns 600m i situada 

en zona 2, es considerarà una sobrecàrrega deguda a la neu de 1 kN/m2 

3.1.4 Accions del terreny 
 

En aquest apartat es consideraran les accions originades pel terreny natural o reblert, 

sobre els elements de la estructura en contacte amb ell.  

L’acció del terreny sobre l’estructura és doble: pes sobre elements horitzontals i 

empenta sobre elements verticals. 

El pes es determinarà aplicant el volum de terreny que gravita sobre la superfície de 

l’element horitzontal, el pes específic del reblert abocat i compactat. En el nostre cas, 

es considera una densitat de 2,00 t/m3.  

Es calculen les empentes en cas no sísmic mitjançant les fórmules del coeficient 

d’empenta activa, passiva i en repòs establertes en el codi tècnic de l’edificació CTE 

DB-SE-C Seguretat Estructural: Fonamentacions. 

Es caracteritza el terreny mitjançant els següents paràmetres:  

� Angle fregament intern: 30º 
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� Tensió màxima admissible: 200 KN/m2 

� Coeficient d’empenta activa: Ka = 0.5 

� Cohesió: 0.1 T/m2 

� Densitat natural del terreny: 20 kN/m3 

En cap cas en que la seva actuació sigui desfavorable per a l’efecte estudiat, el valor 

de l’empenta serà inferior a l’equivalent, empenta hidrostàtica d’un fluid de pes 

específic igual a 5 kN/m3. 

En cas que existeixi una incertesa sobre la possible actuació de l’empenta de terres, 

no haurà de ser considerada en els casos en que la seva actuació sigui favorable per 

l’efecte en estudi.  

No s’inclouen en aquesta acció la possible presència de sobrecàrregues d’ús, actuant 

a la coronació dels terraplens, que ocasionen un increment dels pesos i empentes 

transmeses pel terreny a l’element portant. L’actuació d’aquestes sobrecàrregues es 

considerarà com una acció variable. 

Empenta activa.   

Segons Jiménez Montoya al llibre “Hormigón armado” 

��� � �� � ��� 	 2�����         

��� � ��� � sin�� � ��         

�� � � ���������� �� !"�
���� ��#$�#%&'( �)*!"�&'( �!"+,�&'( �)+,�

-
.
        

Sent: 

���  La tensió efectiva vertical, de valor /0. 2, sent /0. el pes específic efectiu del 

terreny i 2 l’altura del punt considerat respecte la rasant del terreny en la seva 

escomesa al mur; 

���  La component horitzontal de l’empenta unitària. 

!0 y ��  L’angle de fregament intern i la cohesió del terreny o reblert de l’extradós. 

�, i   Els angles indicats a la fig. 6.3; 
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�  L’angle de fregament entre el mur y el terreny o reblert. 

 

 

En un terreny granular , homogeni, l’empenta activa, 3�, sobre un parament vertical, 

degut exclusivament al terreny, serà igual a: 

 

3� � �� . /0. 4.2  

Sent: 

/� el pes específic efectiu (aparent o submergit) del terreny. 

En el cas de mur vertical y terreny horitzontal si �= 0, el valor de  

�� � 56.  784 	 !02 : 

Sent !0 en radians. 

 

Empenta passiva 

A causa de la falta de seguretat de la mobilització de l’empenta passiva, s’ha decidit no 

incloure aquesta acció. Tot i així s’indica com s’obté en el cas que sigui possible el seu 

ús. 
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L’empenta passiva Pp es defineix com la resultant de les empentes unitàries ��;, poden 

determinar-se mitjançant les fórmules següents: 

 

��; � �; � ��� � 2����;         

��; � ��; � sin�� 	 ��         

�< � � ���������� ��#!"�
���� �� $�#%&'( �=*!"�&'( �!"*,�&'( �)+,�

-
.
        

Sent 

��� la tensió efectiva vertical, de valor /0. 2, sent /0el pes específic efectiu del terreny i 2 

l’altura del punt considerat respecte la rasant del terreny en la seva escomesa al mur; 

��;  La component horitzontal de l’empenta unitària passiva. 

!0 y ��  L’angle de fregament intern i la cohesió del terreny. 

�, i  i � Els angles indicats a la fig. 6.4. 

 

 

En un terreny granular homogeni, l’empenta passiva, Pp, sobre un parament vertical, 

degut exclusivament al terreny, serà igual a: 
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3; � �< . /0. >?
.            

En el cas de mur vertical, i terreny horitzontal si �= 0, el valor de �� � 56.  @AB 	 !"
. C sent 

!0 en radians. 

El fregament entre el terreny i el mur influeix sobre la magnitud del moviment necessari 

per a la mobilització total de les empentes per la qual cosa, excepte una justificació 

especial, es tindran en compte les estimacions següents de l’angle de fregament � 

entre el terreny i el mur: 

a) Per empenta activa i mur rugós � D .E !0, com és la situació de mur encofrat 

contra el terreny. 

b) Per empenta activa i mur poc rugós � D FE !0 com és la situació de mur encofrat 

a doble cara. 

c) Per empenta activa i mur llis: � � 0, si s’utilitza la hipòtesi de Rankine o l’ús de 

llots tixotròpics.  

d) Per a l’empenta passiva: � D FE !0 el valor de !0 emprat en l’avaluació de � no 

ha de superar l’angle de fregament intern crític del terra. 

 

Empenta al repòs: 

Càlcul del coeficient de l’empenta en repòs K 0 

Es difícil la seva determinació per dependre dels esforços tectònics als que hagi estat 

sotmès el terreny en la seva història geològica, del grau de consolidació i de la 

compacitat aconseguida pel terreny natural o artificialment. A falta d’una valoració 

basada en l’experiència local, assajos “ in situ”, informació geològica o d’altres, pot 

estimar-se amb els següents criteris: 

a) Per a una superfície de terreny horitzontal el coeficient �� d’empenta en repòs, 

que expressa la relació entre les tensions efectives horitzontal i vertical (això és, 

el pes de les terres), es pot determinar mitjançant: 

�� � �1 	 sin !0� � �I���JK           

Sent 
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!0  l’angle de fregament intern efectiu del terreny 

I��     la raó de sobreconsolidació definida a l’annex A d’aquest DB. La fórmula 

 no s’hauria d’utilitzar per a valors extremadament alts de I�� superiors a 

 25-30. 

b) Si el terreny s’eleva a partir del mur amb un angle L D !0  amb respecte a 

l’horitzontal, la component horitzontal de l’empenta de terres efectiu ��� es pot 

relacionar amb la tensió efectiva deguda al pes per la relació �� que és igual a: 

 

��M � ��. �1 	 sin L� 

3.2 Valors representatius de les accions. 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats a l’annex 13 de la Instrucció 

EHE. 

Les hipòtesis de càrrega a considerar es formaran combinant els valors de càlcul de 

les accions on la seva actuació pot ser simultània, segons els criteris generals que 

s’indiquen a continuació. 

Estats Límit Últims 

Situacions persistents i transitòries 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 

   

On: 

Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 

γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal 

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament 

ψp,1 Coeficient de combinació de l’acció variable principal 

ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d’acompanyament 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
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Estats Límit de Servei 

Es considera que hi ha un comportament adequat, en relació amb les deformacions, 

les vibracions o el deteriorament, si es compleix, per a les situacions de dimensionat 

pertinents, que l’efecte de les accions no arriba a el valor límit admissible establert per 

a dit efecte.  

Per a cada situació de dimensionat i criteri considerat, els efectes de les accions es 

determinaran a partir de la corresponent combinació d’accions e influències 

simultànies, d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació. 

� Els efectes a causa de les accions de curta durada que poden resultar 

irreversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus 

denominat característica, a partir de l’expressió. 

   

Es a dir, considerant l’actuació simultània de: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) una acció variable qualsevol, en valor característic ( Qk ), havent d’adoptar com a tal 

una darrera l’altre successivament en els anàlisis esmentats; la resta de les accions 

variables, en valor de combinació ( ψ0 · Qk ). 

� Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar 

reversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus 

denominat freqüent, a partir de l’expressió: 

 

es a dir, considerant l’actuació simultània de: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) una acció variable qualsevol, en valor freqüent ( ψ1 Qk ), havent d’adoptar com 

a tal una darrera l’altre successivament en anàlisis diferents; 

c) la resta de les accions variables, en valor quasi permanent (ψ2 · Qk ). 
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� Els efectes deguts a les accions de llarga durada, es determinen mitjançant 

combinacions d’accions, del tipus denominat quasi permanent, a partir de 

l’expressió: 

 

essent: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) totes les accions variables, en valor quasi permanent ( ψ2 Qk ). 

 

Els coeficients de combinació són els establerts a la taula 4.2 del Document Bàsic SE, 

del CTE i que es mostra a continuació: 

 

 

4. Materials a utilitzar. 

En aquest apartat es defineixen les característiques principals dels materials a utilitzar 

en els diferents elements estructurals que componen la EDAR, utilitzant com a base la 
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EHE-08. Cal mencionar que aquestes són les característiques utilitzades en la major 

part de casos. Tot i així en els successius apartats es tornen a definir els materials 

utilitzats, en cas de ser necessari algun canvi puntual en aquests, es justificarà 

degudament en l’apartat pertinent. 

Els materials utilitzats en les estructures resistents dels diferents elements de l’EDAR 

són principalment el formigó (en massa o majoritàriament armat), i l’acer, sigui per 

armadures o laminat. 

 

4.1 Formigó. 

La millor garantia de durabilitat radica en la confecció de formigons molt compactes, 

cal utilitzar dosificacions riques en ciment, amb baixa relació a/c i una bona 

compactació de la massa. 

La taula 1 mostra les característiques del formigó escollit tenint en compte la 

naturalesa de l’obra i la seva zona d’ubicació: 

Materials i control  

Formigó  Tipus  Control  γc 

Neteja HM-15/P/20 Normal - 

Solera HA-30/P/20/IV+Qb Normal 1.5 

Murs HA-30/P/20/IV+Qb Normal 1.5 

Bigues i lloses HA-30/P/20/IV+Qb Normal 1.5 

Pilars i murs 

(edifici) 

HA-25/P/20/IIa Normal 1.5 

Bigues i lloses 

(edifici) 

HA-25/P/20/IIa Normal 1.5 

Taula 1 . Característiques del formigó escollit en base a les especificacions de la EHE-08. 
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4.2 Acer. 

Seguint també les especificacions de la EHE-08 i les referències d’altres projectes 

similars, s’ha escollit un acer B-500S, les principals característiques mecàniques del 

qual són: 

� Límit elàstic fy (N/mm2) : ≥ 500 

� Càrrega unitària de trencament o ruptura fs (N/mm2) : ≥ 550 

� Allargament de ruptura (%): ≥ 12 

� Allargament total sota càrrega màxima (%): ≥ 5 

Pel que fa als recobriments seran: 

� En armadures principals: ≥ 30 mm 

� En Fonaments: ≥ 40 mm 

a millor garantia de durabilitat radica en la confecció de formigons molt compactes, cal 

utilitzar dosificacions. 

5. Càlculs estructurals. 

5.1 Reactor biològic. 

5.1.1 Bases de càlcul 

Pel càlcul del dimensionament del reactor biològic, s’ha seguit la metodologia 

proposada i exposada per Jiménez Montoya al llibre “Hormigón armado”, el capítol 25 

de la qual parla del dimensionament de dipòsits rectangulars i circulars. A més també 

s’han tingut en compte les diferents especificacions de la EHE-08. 

Materials utilitzats: 

• Formigó HA-30 IV + Qb 

• Acer B-500S 

Normativa i/o metodologia aplicada: 
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• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

• Metodologia proposada per Jiménez Montoya a “Hormigón armado”  

Accions: 

– Pes propi (formigó = 25kN/m3) 

– Pes del líquid (considerat de 11kN/m3 i una alçada màxima de 4m) 

Empenta del líquid 

5.1.2 Dimensionament. 

5.1.2.1 Dimensionament del recinte.  

• Alçada (h) = 4m 

• Radi interior (r) = 3,25 m 

El gruix dels alçats del mur es calcula com: 

NO � 0,05 R S � 0,01 R T U 0,20V W NO � 0,232V W NOYM� � 0,3V 

El gruix de la solera es calcula com: 

N� Z 0,1 R S U 0,2V W N�YM� � 0,4V 

5.1.2.2 Comprovació a tallant 

Es realitza la comprovació mitjançant la fórmula de la instrucció espanyola per a 

plaques sense armadura transversal. 

[O�\ D [] � 0,12 R ^1 � _200` a R �100 R b R c�de R ` �f VV�⁄  

Per al càlcul del tallant màxim utilitzem la següent expressió obtinguda a partir dels 

paràmetres de la figura 2. 
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hO�\ � i� R T R N R � 

 

Fig. 1 . Valors del moment i el tallant màxims unitaris en funció del paràmetre K. Font: “Hormigón Armado” 

de Jiménez Montoya. 

� � 1,3 R S√T R N � 5,303 

Per tant interpolant amb els valors de la taula anterior i considerant δ=1 s’obté: 

i� � 	2,731 W hO�\ � 	2,661 m Vn � 26,66 of Vn⁄⁄  

Finalment, tenint en compte que fck=30 N/mm2, i ρ=0,002, s’obté: 

h] p 26.66 of/Vn W �rTTN�5N 

5.1.2.3 Armat vertical de la paret 

L’armadura vertical dels murs de l’alçat es determina per condicions de fissuració, a 

partir del moment mmax (que es calcula en base als valors de la figura 2). 

V�� � iO R T R S R N R � � 1,149 m R V Vn⁄ � 11,49 of R V Vn⁄  

A partir d’aquí es calcula el mòdul de fissuració: 

� � t,uvROwx�F,Ey ��R�?RFtK � 0.00878532 Kn/m3 

Finalment un cop es disposa del mòdul de fissuració s’utilitza la figura 3 per trobar 

l’armat necessari. 
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Figura 2 . Valors de k per un ample de fissura de 0,1mm. Font: “Hormigón armado” de Jiménez Montoya 

Com es pot observar per aquests valors de K ens fa falta l’armat mínim. Per tant s’obté 

un armat mínim de 5ø12 per metre lineal, amb un reforç de 5ø12 per metre lineal a la 

zona de l’encastament que a la vegada servirà d’espera. 

 

5.1.2.4 Armat horitzontal de la paret 

 

L’armat horitzontal de la paret es determina a partir de l’esforç de tracció màxim np.

 
Figura 3 . Esforços de tracció unitaris en dipòsits cilíndrics empotrats al fons. Font: “Hormigón armado” de 

Jiménez Montoya 
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Aplicant la fórmula de la figura 3: 

� � 1,3 R S√T R N � 5,231 

La variable x indica l’altura a la qual es calcula l’esforç a tracció. Es dissenyarà tota la 

paret per resistir l’esforç a tracció màxim.  

Interpolant a partir de les corbes de la figura 3 s’obté: 

i � 0,5 W {; � i R T R S R � � 8,4 m Vn⁄ � 84 of Vn⁄  

Finalment es calcula la quantitat d’armadura necessària: 

| � {;��,�YO � 840VV./Vn W 420VV./Vn }NT �~`~ �~T~ 

Per tant l’armadura horitzontal de la paret constarà de 4ø12 per metre lineal d’alçada i 

cara, un total de 32ø12 en tot el reactor. 

5.1.2.5 Armadures ortogonals de la solera. 

Armadura de flexió 

Les armadures inferiors de la solera poden determinar-se a partir del moment unitari 

de servei, i el mòdul de fissuració que es calcula amb la fórmula següent: 

� � 0,75 R V�1,39 	 N� R N. R 10B 

Els resultats es detallen en la taula 2. 

 

 Expressió de 

càlcul 

Moment de càlcul 

(kNm/ml) 

Mòdul de 

fissuració K 

Cara superior  m = 0,34·p·r m = 42,84 K = 2,0284·10-2 

Cara inferior  m = mve m = 11,49 K = 0,8785·10-2 

Taula 2 . Moments unitaris de servei per a les dues cares de la solera, i mòduls de fissuració 

corresponents. 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 11: Càlculs estructurals i mecànics. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
21 

 
 

Finalment iterant en l’àbac de la figura 3 s’obté que tan per a la cara superior com per 

la inferior es necessiten 4ø16 per metre lineal. Per tant per tota la solera es 

necessitaran un total de 68ø16. 

Armadura de tracció 

Al càlcul anterior cal afegir-li l’armadura a tracció necessària: 

{� � 0,5 R S. R � R �1 	 i� � 4 m Vn⁄ � 40 of Vn⁄  

| � {���,�YO � 400VV.Vn W 200VV.Vn }NT �~`~ �~T~ 

Per tant es conclou que és necessari afegir 1ø16 per metre lineal i cara a 

l’armadura anterior. Així doncs a la solera es necessitarà 5 ø16 per cara i metre 

lineal, 84 en total. 

5.2 Arquetes 

5.2.1 Bases de càlcul 

Materials utilitzats: 

• Formigó HA-30 IV + QB 

• Acer B 500S 

• Recobriment 5 cm 

• Separació armat 15 cm 

• Fissura interior 0,1 mm 

• Fissura exterior 0,1 mm 

Normativa i/o metodologia aplicada: 

• Instrucción Hormigón Estructural EHE-08 

• Acciones en Edificación NBE-AE88 
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Accions: 

• Pes específic terreny (20,00 kN/m3) 

• Alçada terres (variable) 

• Coeficient empenta terreny (0,33) 

• Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2) 

• Alçada màxima líquid (0,50 m) 

• Pes específic líquid (10,00 kN/m3)  

• Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m) 

5.2.2 Dimensionament. 
Càlculs realitzats: 

S’han calculat les arquetes per separat. Al veure que les arquetes més desfavorables 

tenien suficient amb l’armadura mínima per aconseguir suportar els esforços, no s’han 

introduït tots els càlculs en aquest document. Malgrat tot es plasma un resum dels 

càlculs de l’arqueta més desfavorable. 

 

Càlculs i resultats obtinguts: 

MURS 

Cara interior  

As, min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 

Alçada (H) = 2,86 m 

Amplada (C1) = 0,80 m  

Profunditat (C2) = 0,80 m 

emurs = 25 cm 

esolera = 25 cm 

Diàmetre forat mur 1 = 40 cm 
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Mx 0,21 kN·m/m As (vertical) 0,03 cm2/m Φ 10 a 15 cm 

My 0,20 kN·m/m As (horitzontal) 0,02 cm2/m Φ 10 a 15 cm 

N 0,22 kN/m  

Disposició final 

d’armat 

Φ 10 a 15 cm vertical Mk < Mfis = 30,17 kN·m/m 

Φ 10 a 15 cm horitzontal wfis 0 mm 

Cara exterior  

As, min 4,6 cm2/m Mínima armadura de tracció 

Mx 0,30 kN·m/m As (vertical) 0,04 cm2/m Φ 10 a 15 cm 

My 0,35 kN·m/m As (horitzontal) 0,05 cm2/m Φ 10 a 15 cm 

Disposició final 

d’armat 

Φ 10 a 15 cm vertical Mk < Mfis = 30,17 kN·m/m 

Φ 10 a 15 cm horitzontal Mk < Mfis = 30,17 kN·m/m 

Taula 4 . Característiques dels murs del reactor biològic 

SOLERA 

Cara superior  

As, min 5,52 cm2/m Mínima armadura de tracció 

M1e 0,21 kN·m/m As (dir 1) 0,03 cm2/m Φ 12 a 15 cm 

M2e 0,09 kN·m/m As (dir 2) 0,01 cm2/m Φ 12a 15 cm 

N (dir 1) 1,05 kN/m N (dir 1) 0,78 kN/m  

Disposició final 

d’armat 

Φ 12 a 15 cm Direcció 1 wfis 0 mm 

Φ 12 a 15 cm Direcció 2 wfis 0 mm 

Cara inferior  

As, min 5,52 cm2/m Mínima armadura de tracció 

M1e 3,14 kN·m/m As (dir 1) 0,46 cm2/m Φ 12a 15 cm 

M2e 1,90 kN·m/m As (dir 2) 0,28 cm2/m Φ 12a 15 cm 

Disposició final 

d’armat 

Φ 12 a 15 cm Direcció 1 Mk < Mfis = 43,45 kN·m/m 

Φ 12 a 15 cm Direcció 2 Mk < Mfis = 43,45 kN·m/m 

Taula 5 . Característiques de la solera del reactor biològic. 

Totes les arquetes aniran armades amb Φ 10 cada 15 cm als murs i amb Φ 12 cada 

15 cm a la solera. 

5.3 Sitja de fangs. 

Com es pot comprovar en els diferents plànols i annexos del projecte, la sitja de fangs 

té una secció circular. En tenir el nivell del terreny molt avall i utilitzar la mateixa 
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metodologia constructiva que pel reactor biològic, es pot considerar l’empenta de 

terres inexistent i dimensionar el recinte utilitzant el mateix mètode que s’ha utilitzat pel 

reactor biològic. En aquest cas, com que ja s’ha exposat el mètode prèviament es 

descriuran directament els càlculs principals i els resultats obtinguts. 

5.3.1 Bases de càlcul 

Materials utilitzats: 

• Formigó HA-30 IV + QB 

• Acer B 500S 

• Recobriment 5 cm 

• Fissura interior i exterior  admissible: 0,1 mm 

 

Normativa i/o metodologia aplicada: 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

• Metodologia proposada per Jiménez Montoya a“Hormigón armado”  

Accions: 

• Pes propi (formigó = 25kN/m3) 

• Pes del líquid (considerat de 11kN/m3 i una alçada màxima de 4m) 

• Empenta del líquid 

Esquema  

 

 

 

 

Alçada (h) = 4,4 m (4m útils) 

Radi interior (R) = 2,5 m  

emurs = 0,25 cm 

esolera = 0,4 cm 
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5.3.2 Dimensionament 

5.3.2.1 Dimensions 

En la següent taula s’exposen els gruixos dels murs i solera obtinguts utilitzant les 

fórmules definides 4.1.2  

Alçada útil (m) Radi interior (m) em (m) es (m) 

4 2,5 0,25 0,4 

Taula 6 . Característiques geomètriques de la sitja de fangs 

5.3.2.2 Comprovació a tallant 

Tot seguit es fa la comprovació a tallant, pels murs. En la taula següent es mostren els 

resultats obtinguts: 

K αv δ fck 

(N/mm2) 

ρ d (mm) Vu 

(N/mm) 

Vmax 

(N/mm) 

6,230 -3,550 1 30 0,002 200 87,22 21,75 

Taula 7. Resultats de la comprovació a tallant de l’arqueta de fangs. 

Com es pot veure amb el dimensionament actual es compleix que Vmax ≤ Vu. 

 

5.3.2.3 Armat vertical de la paret 

Seguint el procediment indicat en l’apartat 4.1.2 s’obtenen els resultats de la següent 

taula: 

αm δ mve (KN·m/ml) K (KN/m3) 

0,244 1 6,336 0,0067 

Taula 8. Càlcul de l’armat vertical dels murs. 

 

En iterar en l’àbac de la figura 3 es comprova que l’armadura mínima és suficient. Per 

tant l’armat vertical dels murs constarà de 5 ø 12 per metre lineal, amb un reforç de 5 ø 

12 per metre lineal a la zona de l’encastament. 
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5.3.2.4 Armat horitzontal de la paret 

Tenint en compte la metodologia aplicada en l’apartat 4.1.2, i sabent que K=6,45, es 

dimensiona l’armat horitzontal per l’esforç de tracció màxim. Iterant en l’àbac de la 

figura 4 s’obté que α val aproximadament 0,63. 

Així doncs s’obté que np = 65,52 KN/ml 

Amb aquest valor de l’esforç de tracció màxim es dimensiona l’armadura horitzontal de 

tot el mur. S’obté que A=6,55 cm2/ml a partir de les capacitats geomètriques s’obté un 

armat de 6 ø 12 per metre lineal (3 per cada cara). 

 

5.3.2.5 Armadures ortogonals de la solera 

Armadures a flexió: 

En la taula següent es resumeixen els resultats obtinguts: 

 Expressió de 

càlcul 

Moment de càlcul 

(kNm/ml) 

Mòdul de 

fissuració K 

Cara superior  m = 0,34·p·r m = 22,10 K = 1,046·10-2 

Cara inferior  m = mve m = 6,34 K = 0,3·10-2 

Taula 9 . Càlcul de l’armat ortogonal de la solera 

Iterant en l’àbac de la figura 3 s’obté que tan per la cara superior com la inferior són 

necessaris 4ø16 per metre lineal. 

Armadures a tracció: 

A l’armadura a flexió cal afegir-li l’armadura a tracció que es calcula a continuació: 

 

{; � 0,5 R S. R � R �1 	 i� � 29,6 �f/Vn 
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Així doncs si es tenen en compte les capacitats mecàniques és necessari afegir a 

l’armadura a flexió 1ø16 per metre lineal a cada cara. Així doncs la solera quedarà 

armada amb un engraellat de 5ø16 per metre lineal a cada cara. 

 

5.3.3 Resum de l’armat. 

En la taula següent es resumeixen les característiques de l’armat necessari per a la 

sitja de fangs. 

 Diàmetre (mm)  Separació (cm)  Nº de barres  Longitud (m)  

                                   ARMADURA VERTICAL DE LA PARET  

Paret  12 20 90 4 

Empotrament  12 20 90 2 (1+1) 

 ARMADURA HORITZONTAL DE LA PARET  

Cara interior  12 33 12 17,91 

Cara exterior  12 33 12 17,91 

   ARMADURA DE LA SOLERA  

Cara superior  16 20 29 Variable 

Cara inferior  16 20 29 variable 

Taula 10 . Resum de l’armat de la sitja de fangs 

 

5.4 Edifici de control i bufadors 

Es projecta un edifici de control i de bufadors entre la sitja de fangs i el reactor. L’edifici 

tindrà unes dimensions de 8,30 x 5,70 m. Disposarà de lavabo, vestidor per als 

treballadors, sala de control i lavabo. Aquest edifici es construeix amb blocs de formigó 

prefabricats de 60kg/cm2 de resistència. En tractar-se d’un element estructural 

convencional i no d’un element específic de projectes d’estacions depuradores no es 
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calcularà en aquest annex. Els càlculs s’hauràn de fer considerant els materials i els 

coeficients de càlcul descrits en els primers apartats d’aquest annex, sempre seguint 

les prescripciones de la EHE. 

 

 
Fig.5 . Croquis de l’edifici de control i bufadors. 
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ANNEX 12 

CÀLCULS HIDRÀULICS. 
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1. Introducció. 

 
Els projectes constructius d’EDARs, a més dels diferents elements que composen el 

sistema de depuració, també consten dels col·lectors que uneixen el punt d’abocament 

actual (final de la xarxa de sanejament existent) amb el recinte de la EDAR. El traçat i 

el diàmetre d’aquests col·lectors ha d’estar definit i calculat en aquest tipus de 

projectes. 

En el present annex es descriuen els treballs realitzats per al dimensionament dels 

col·lectors del sistema de depuració. 

2. Objecte. 

El present annex té per objecte calcular i dimensionar la xarxa de col·lectors 

necessària per portar les aigües residuals del nucli urbà de Figuerola del camp, des 

del punt d’abocament actual fins al recinte la futura EDAR. Els col·lectors projectats 

seran de secció circular, i aniran soterrats respectant el recobriment mínim de terres 

sobre la clau del col·lector. 

3. Dades de partida. 

A partir de les dades introduïdes en annexos anteriors, es consideren les següents 

dades de partida per al càlcul: 

 

PARÀMETRE Horari (m 3/h) Diari (m 3/dia)  

Cabal mig 3,95 93,6 

Cabal punta 11,70 280,8 

Cabal mínim (0,5QMH) 1,95 46,8 

Cabal màxim de pretractament (5QMH) 19,75 474 

Cabal màxim de tractament biològic (3QMH) 11,70 280,80 

Cabal de purga de fangs 0,15 3,56 

Taula 1 . Dades de partida. 
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4.  Hipòtesis de càlcul. 

4.1 Canonades en làmina lliure 

 

El càlcul de les canonades tancades amb flux interior en làmina lliure, s’utilitzarà per al 

dimensionament dels col·lectors que uneixen els punts d’abocament amb les 

instal·lacions de la futura EDAR. Aquest tipus de càlculs es realitzen admetent les 

hipòtesis següents: 

 

a) Flux en làmina lliure, és a dir, el col·lector no entra en càrrega. 

b) Règim estacionari o permanent. 

c) Règim uniforme. 

d) Velocitat mínima superior a 0.5 m/s amb cabal mig 

e) Velocitat màxima inferior a 3 m/s a cabal mig. 

f) Calat inferior al 75% del diàmetre 

g) Pendents superiors a 0.5% 

 

Aquestes condicions, que d’altra banda són molt comunament acceptades en el càlcul 

hidràulic per a estudis d’aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la 

realitat. 

 

Les set condicions s’apliquen imposant que la caiguda de la línia de d’energia 

coincideix amb la caiguda de cota experimentada, simplificant així el càlcul 

notablement. 

 

L’equació que governa la circulació dels col·lectors en làmina lliure per gravetat, 

d’acord amb les hipòtesis anteriors, és la fórmula de Manning: 

 

 

� � ��
�� � �� � 	�


�� � � �� � ��
�� � 
�� �  

 

On: 

 � és el pendent de la línia d’energia. 
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� és el coeficient de Manning del material de la canonada.  

	 és la velocitat de circulació (m/s). 


� és el radi hidràulic de la secció, que es calcula com S/Pm (m).  

� és la secció mullada (m2). 

Pm és el perímetre mullat (m) 

 

4.2 Canonades en càrrega. 

 

El càlcul de les canonades tancades, que per les seves característiques entraran en 

càrrega amb la circulació de l’aigua, s’utilitzarà per la majoria de canonades que 

connecten els diversos elements del sistema de depuració. Aquest tipus de càlculs es 

realitzaran admetent les hipòtesis següents: 

 

a) Secció plena. 

b) Règim estacionari o permanent. 

c) Règim uniforme només en cabal (no pressió). 

 

Degut a les característiques del traçat, no s’utilitzaran aquestes hipòtesis de càlcul en 

la línea piezomètrica dels col·lectors, principal punt de càlcul del present annex. 

Malgrat tot es deixa indicat per si degut a decisions de la direcció d’obra es decidís 

canviar el traçat provocant la mateixa decisió el dimensionament d’una canonada en 

càrrega. 

 

4.3 Pèrdues en la línia de càrrega. 

 

Les pèrdues de càrrega s’identifiquen amb la pèrdua d’energia d’un flux hidràulic al 

llarg d’una conducció, per efecte del fregament o degut a pèrdues localitzades 

d’energia. Es basa en la llei de Bernoulli que representa l’energia associada a una línia 

de flux en un punt d’aquesta: 

 

� � � � �
� � 	�

2� 
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On: 

� és la cota del punt d’anàlisi (m).  

� és la pressió en el punt d’anàlisi (Pa).  

� és el pes específic del líquid (N/m3).  

	 és la velocitat del fluid en el punt d’anàlisi (m/s) 

 

Els tres sumands fan referència a l’energia potencial, l’energia de flux, i l’energia 

cinètica respectivament. 

 

4.3.1 Pèrdues per circulació. 

 

Les pèrdues per fregament són funció de la rugositat del conducte, de la viscositat del 

fluït, del règim de funcionament (flux laminar o turbulent) i del cabal que hi circula, és a 

dir, de la velocitat. 

Quan el flux és turbulent (nº Reynolds > 4000), fet que succeeix quasi sempre, una de 

les formulacions més emprades és la de Manning. Així doncs, per al càlcul del pendent 

de la canonada s’utilitzarà la formulació desenvolupada per Manning per al flux 

hidrodinàmic en canonades. La seva definició es farà en funció de la velocitat màxima, 

el cabal màxim, i del pendent imposat per: la geometria en alçat de la línia d’aigua de 

la planta depuradora (en el cas de les canonades d’interconnexió dels diferents 

elements de depuració) i per la topografia de la zona (en el cas dels col·lectors). 

Aquesta formulació és vàlida tant per als casos de flux en làmina lliure com en els 

casos de flux en càrrega. 

Els coeficients de Manning dels diferents materials amb que poden estar fabricades les 

canonades es mostren en la taula 2. 

MATERIAL  Coef. de Manning (n)  

PVC - PRV 0,009 

Formigó  0,013 

Polietilè PE  0,009 

Acer revestit  0,012 

Fossa nova revestida  0,011 

Fossa antiga  0,014 

Taula 2 . Coeficient de Manning per als materials més usuals 
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4.3.2 Pèrdues localitzades. 

 

Qualsevol alteració brusca en la geometria de la secció per la qual circula el flux 

produeix unes pèrdues localitzades, independents de la pròpia circulació del fluït. 

Aquestes es donen bàsicament en eixamplaments i estrangulaments, i en colzes. 

 

� Pèrdues en eixamplaments bruscs 

 

En aquests casos es correcte aproximar la pèrdua d’energia per la pèrdua d’energia 

cinètica. Aquesta pèrdua d’energia pot ser avaluada amb la següent expressió: 

 

�� � ��
	�

2 � � � ��
��

2 � � � �� 

 

On: 

� és el potencial del fluid. 

	 és la velocitat mitjana de circulació en la canonada (m/s).  

� és el cabal de circulació per la canonada (m3/s).  

� és la secció mullada (m2). 

� és l’acceleració de la gravetat (m/s2).  

�� és un coeficient que depèn de la geometria de l’eixamplament: 

 

�� � �1 � � ! �"�#
�
 

On: 

 ! és el diàmetre d’arribada.  

 � és el diàmetre de sortida. 

 

� Pèrdues en contraccions brusques 

 

Aquest tipus de pèrdues es calculen amb la mateixa expressió que les pèrdues en 

eixamplaments: 
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�� � ��
	�

2 � � � ��
��

2 � � � �� 

 

En aquest cas, els valors del coeficient �� s’obtenen en base a la relació entre 

diàmetres, i s’especifiquen en la taula 3. 

 

 

D1 /D2 CL 

0.8 0.13 

0.6 0.28 

0.4 0.38 

0.2 0.45 

0.0 0.50 

Taula 3 . Valors del coeficient CL en funció de la relació entre diàmetres. 

 

� Pèrdues en colzes 

 

En els colzes també es calculen les pèrdues d’energia en base a la pèrdua d’energia 

cinètica, utilitzant la mateixa expressió que en els casos anteriors. 

 

�� � ��
	�

2 � � � ��
��

2 � � � �� 

 

En aquest cas el valor de �� depèn de la relació entre el radi de gir del colze i el 

diàmetre de la canonada segons s’especifica en la taula 4. 

 

r/D CL 

1.0 0.40 

1.5 0.32 

2.0 0.27 

3.0 0.22 

4.0 0.20 

Taula 4 . Valors de CL en funció del radi de gir del colze (r) i el diàmetre de la canonada (D). 
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� Pèrdues en vàlvules.  

Les pèrdues d’energia en vàlvules també es calculen en base a la disminució d’energia 

cinètica: 

 

�� � ��
	�

2 � � � ��
��

2 � � � �� 

 
Els valors del coeficient CL depenen del tipus de vàlvula segons s’indica en la taula 5. 
 

Tipus de vàlvula  CL 

de comporta (oberta) 0,2 

de bola (oberta) 1,3 
Taula 5 . Valors de CL en funció del tipus de vàlvula 

 

5. Dimensionament dels col·lectors.  

Es divideix l’obra dels col·lectors en 15 trams:  

• 13 trams de col·lector d’arribada a l’EDAR 

• 2 trams de col·lector de sortida de l’EDAR 

Els diferents trams estan determinats per la longitud de col·lector entre pous de 

registre. 

 

5.1 Càlcul dels col·lectors d’arribada 

Es divideix l’obra dels col·lectors d’arribada en 13 trams. L’obra comença al punt 

d’abocament actual (cota 448,77 m) i acaba a l’entrada al pretractament de la EDAR 

(cota 430,26 m).  

La longitud total de col·lectors projectada és de 630,13 m i s’ha ubicat un pou on 

existia un canvi de direcció brusc o com a màxim cada 50 m.  
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Els materials utilitzats per a les canonades són tubs de polietilè d’alta densitat (PEAD) 

de geometria circular tipus DN315 amb un diàmetre interior de 276 mm i un coeficient 

de Manning de 0,009. 

A continuació s’exposa una taula on es mostren les cotes de rasant dels diferents pous 

de registre, i que es complementen amb els plànols de la xarxa de col·lectors del 

document de plànols corresponent. 

Tram  Cota de rasant ( m)  Longitud (m)  

Pou inici  Pou final  Pendent  inici  final   

Abocament actual  1 2% 448,77 448,32 22,64 

1 2 2% 448,32 447,55 38,44 

2 3 2% 447,55 446,78 38,44 

3 4 4% 446,28 444,68 40,00 

4 5 4% 444,68 443,08 40,00 

5 6 4% 441,87 440,14 43,22 

6 7 4% 438,44 436,68 49,05 

7 8 2% 435,65 434,85 40,00 

8 9 2% 434,85 434,05 40,00 

9 10 2% 434,05 433,21 42,14 

10 11 2% 433,21 432,25 47,44 

11 12 2% 432,25 431,26 50,00 

12 13Pou 

d’arribada 

2% 431,26 430,26 50,00 

Taula 6 . Cotes i longitud dels col·lectors 

 

5.1.1 Tram 1 

Aquest tram consta del tram de col·lector que va des del punt d’abocament actual fins 

al primer pou de registre projectat. Com s’ha indicat a la taula 5 aquest tram és de 

22,63 m de longitud anant de la cota 448,77 m fins a la cota 448,32 m aconseguint així 

un pendent del 2%.  
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    DADES : Formulació Manning     

          

  Tipus canonada DN315   

  Longitud:   22,63 m 

  Coeficient rugositat (n): 0,009   

  Pendent:    2 % 

  
Radi 
interior:   0,138 m 

  Material:   PVC (Doble paret) 

  Qmin   0,00054722 m3/s 

  Qmitjà   0,00109722 m3/s 

  Qdilució   0,00548611 m3/s 

 

 calat (m) alfa (rad) S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (l/s) h/D (%) 

 0,00800 2,79942 0,00050 0,09444 0,00526 0,47532 0,00024 0,23616 2,89855 

 0,01000 2,75856 0,00069 0,10572 0,00655 0,55029 0,00038 0,38124 3,62319 

Qmín 0,01200 2,72148 0,00091 0,11595 0,00784 0,61997 0,00056 0,56336 4,34783 

 0,01000 2,75856 0,00069 0,10572 0,00655 0,55029 0,00038 0,38124 3,62319 

Qmitjà 0,01600 2,65527 0,00139 0,13422 0,01038 0,74754 0,00104 1,04113 5,79710 

 0,02000 2,59649 0,00194 0,15045 0,01288 0,86335 0,00167 1,67284 7,24638 

 0,03000 2,46964 0,00352 0,18546 0,01897 1,11779 0,00393 3,93316 10,86957 

 0,04000 2,36050 0,00535 0,21558 0,02483 1,33748 0,00716 7,16019 14,49275 

Qdilució 0,03500 2,41340 0,00441 0,20098 0,02193 1,23120 0,00543 5,42712 12,68116 

Taula 7 . Càlcul del primer tram de col·lector 

Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 

 

2
1

3
21

iAR
n

Q h=
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5.1.2 Trams 2 i 3 

El tram 2 consta de la longitud de col·lector que va des del pou numero 1 fins al pou 

numero 2 mentre que el tram 3 va del pou 2 al 3. Com s’ha indicat a la taula 5 aquests 

trams són de 38,44 m de longitud amb un pendent del 2%.  

      

 

  
 

  

    DADES : Formulació Manning     

          

  Tipus canonada DN315   

  Longitud:   38,44 m 

  Coeficient rugositat (n): 0,009   

  Pendent:    2 % 

  
Radi 
interior:   0,138 m 

  Material:   PVC (Doble paret) 

  Qmin   0,00054722 m3/s 

  Qmitjà   0,00109722 m3/s 

  Qdilució   0,00548611 m3/s 

 

 calat (m) alfa (rad) S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (l/s) h/D (%) 

Qmín 0,01200 2,72148 0,00091 0,11595 0,00784 0,61997 0,00056 0,56336 4,34783 

Qmitjà 0,01600 2,65527 0,00139 0,13422 0,01038 0,74754 0,00104 1,04113 5,79710 

Qdilució 0,03500 2,41340 0,00441 0,20098 0,02193 1,23120 0,00543 5,42712 12,68116 

Taula 8 . Càlcul del segon i tercer tram de col·lector 

Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 

5.1.3 Tram 4 i 5 

El tram 4 consta de la longitud de col·lector que va des del pou numero 3 fins al pou 

numero 4 mentre que el tram 5 va del pou 4 al 5. Com s’ha indicat a la taula 5 aquests 

trams són de 40 m de longitud amb un pendent del 4%.  

2
1

3
21

iAR
n

Q h=
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    DADES : Formulació Manning     

          

  Tipus canonada DN315   

  Longitud:   40 m 

  Coeficient rugossitat (n): 0,009   

  Pendent:    4 % 

  
Radi 
interior:   0,138 m 

  Material:   PVC (Doble paret) 

  Qmin   0,00054722 m3/s 

  Qmitjà   0,00109722 m3/s 

  Qdilució   0,00548611 m3/s 

 

 calat 

(m) 

alfa 

(rad) 

S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q 

(m3/s) 

Q (l/s) h/D (%) 

 0,00800 2,79942 0,00050 0,09444 0,00526 0,67220 0,00033 0,33397 2,89855 

Qmín 0,01000 2,75856 0,00069 0,10572 0,00655 0,77822 0,00054 0,53916 3,62319 

 0,01200 2,72148 0,00091 0,11595 0,00784 0,87677 0,00080 0,79671 4,34783 

 0,01000 2,75856 0,00069 0,10572 0,00655 0,77822 0,00054 0,53916 3,62319 

Qmitjà 0,01350 2,69558 0,00108 0,12310 0,00879 0,94673 0,00102 1,02481 4,89130 

0,01500 2,67101 0,00127 0,12988 0,00974 1,01384 0,00128 1,28319 5,43478 

Qdilució 0,03000 2,46964 0,00352 0,18546 0,01897 1,58080 0,00556 5,56233 10,86957 

 0,03500 2,41340 0,00441 0,20098 0,02193 1,74118 0,00768 7,67511 12,68116 

Taula 9 . Càlcul del quart i cinquè tram de col·lector 

Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 

 

2
1

3
21

iAR
n

Q h=



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 12: Càlculs hidràulics. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
14 

 
 

5.1.4 Tram 6 

Aquest tram consta del col·lector que va des del pou numero 5 fins al pou numero 6. 

Com s’ha indicat a la taula 5 aquest tram és de 43,22 m de longitud anant de la cota 

441,87 m fins a la cota 440,14 m aconseguint així un pendent del 4%. S’utilitza la 

mateixa formulació, canonada i material utilitzats anteriorment. 

 calat 

(m) 

alfa 

(rad) 

S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q 

(m3/s) 

Q (l/s) h/D (%) 

Qmín 0,01000 2,75856 0,00069 0,10572 0,00655 0,77822 0,00054 0,53916 3,62319 

Qmitjà 0,01350 2,69558 0,00108 0,12310 0,00879 0,94673 0,00102 1,02481 4,89130 

0,01500 2,67101 0,00127 0,12988 0,00974 1,01384 0,00128 1,28319 5,43478 

Qdilució 0,03000 2,46964 0,00352 0,18546 0,01897 1,58080 0,00556 5,56233 10,86957 

Taula 10 . Càlcul del sisè tram de col·lector 

Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 

 

5.1.5 Tram 7 

Aquest tram consta del col·lector que va des del pou numero 6 fins al pou numero 7. 

Com s’ha indicat a la taula 5 aquest tram és de 49,05 m de longitud anant de la cota 

438,44 m fins a la cota 436,68 m aconseguint així un pendent del 4%. S’utilitza la 

mateixa formulació, canonada i material utilitzats anteriorment. 

 calat 

(m) 

alfa 

(rad) 

S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q 

(m3/s) 

Q (l/s) h/D (%) 

Qmín 0,01000 2,75856 0,00069 0,10572 0,00655 0,77822 0,00054 0,53916 3,62319 

Qmitjà 0,01350 2,69558 0,00108 0,12310 0,00879 0,94673 0,00102 1,02481 4,89130 

0,01500 2,67101 0,00127 0,12988 0,00974 1,01384 0,00128 1,28319 5,43478 

Qdilució 0,03000 2,46964 0,00352 0,18546 0,01897 1,58080 0,00556 5,56233 10,86957 

Taula 11 . Càlcul del setè tram de col·lector 
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Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 

 

5.1.6 Trams 8 i 9  

El tram 8 consta del col·lector que va des del pou numero 7 fins al pou numero 8 

mentre que el tram 9 va del pou 8 al 9. Com s’ha indicat a la taula 5 aquests trams són 

de 40 m de longitud amb un pendent del 2%.S’utilitza la mateixa formulació, canonada 

i material utilitzats anteriorment. 

 calat (m) alfa (rad) S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (l/s) h/D (%) 

Qmín 0,01200 2,72148 0,00091 0,11595 0,00784 0,61997 0,00056 0,56336 4,34783 

Qmitjà 0,01600 2,65527 0,00139 0,13422 0,01038 0,74754 0,00104 1,04113 5,79710 

Qdilució 0,03500 2,41340 0,00441 0,20098 0,02193 1,23120 0,00543 5,42712 12,68116 

Taula 12 . Càlcul del vuitè i novè tram de col·lector 

Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 

 

5.1.7 Tram 10 

Aquest tram consta del col·lector que va des del pou numero 9 fins al pou numero 10. 

Com s’ha indicat a la taula 5 aquest tram és de 42,14 m de longitud anant de la cota 

434,05 m fins a la cota 433,21 m aconseguint així un pendent del 2%. S’utilitza la 

mateixa formulació, canonada i material utilitzats anteriorment. 

 calat (m) alfa (rad) S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (l/s) h/D (%) 

Qmín 0,01200 2,72148 0,00091 0,11595 0,00784 0,61997 0,00056 0,56336 4,34783 

Qmitjà 0,01600 2,65527 0,00139 0,13422 0,01038 0,74754 0,00104 1,04113 5,79710 

Qdilució 0,03500 2,41340 0,00441 0,20098 0,02193 1,23120 0,00543 5,42712 12,68116 

Taula 13 . Càlcul del desè tram de col·lector 

Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 
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5.1.8 Tram 11  

Aquest tram consta del col·lector que va des del pou numero 10 fins al pou numero 11. 

Com s’ha indicat a la taula 5 aquest tram és de 47,44 m de longitud anant de la cota 

433,21 m fins a la cota 432,25 m aconseguint així un pendent del 2%. S’utilitza la 

mateixa formulació, canonada i material utilitzat anteriorment. 

 calat (m) alfa (rad) S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (l/s) h/D (%) 

Qmín 0,01200 2,72148 0,00091 0,11595 0,00784 0,61997 0,00056 0,56336 4,34783 

Qmitjà 0,01600 2,65527 0,00139 0,13422 0,01038 0,74754 0,00104 1,04113 5,79710 

Qdilució 0,03500 2,41340 0,00441 0,20098 0,02193 1,23120 0,00543 5,42712 12,68116 

Taula 14 . Càlcul del onzè tram de col·lector 

Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 

 

5.1.9 Trams 12 i 13  

El tram 12 consta del col·lector que va des del pou numero 11 fins al pou numero 12 

mentre que el tram 13 va del pou 12 al 13. Com s’ha indicat a la taula 5 aquests trams 

són de 50 m de longitud amb un pendent del 2%.S’utilitza la mateixa formulació, 

canonada i material utilitzats anteriorment. 

 calat (m) alfa (rad) S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (l/s) h/D (%) 

Qmín 0,01200 2,72148 0,00091 0,11595 0,00784 0,61997 0,00056 0,56336 4,34783 

Qmitjà 0,01600 2,65527 0,00139 0,13422 0,01038 0,74754 0,00104 1,04113 5,79710 

Qdilució 0,03500 2,41340 0,00441 0,20098 0,02193 1,23120 0,00543 5,42712 12,68116 

Taula 15 . Càlcul del dotzè i tretzè tram de col·lector 

Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 
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5.2 Càlcul dels col·lectors de sortida 

Es divideix l’obra dels col·lectors de sortida de l’EDAR, és a dir els col·lectors que 

porten l’aigua tractada a la Rasa de les Aligueres, en 2 trams. L’obra comença al pou 

de sortida (cota 427,47 m) i acaba al punt d’abocament a la rasa (cota 426,32 m).  

Tram  Cota de rasant (m)  Longitud (m)  

Pou inici  Pou final  Pendent  inici  final   

14 15 2% 427,47 427,06 21,14 

15 Obra de 

sortida 

2% 427,06 426,32 40,00 

Taula 16 . Càlcul del catorzè tram de col·lector 

S’utilitzen canonades DN315 de 0,138 m de radi. Es torna a utilitzar la formulació de 

Manning en làmina lliure i es mirarà que es compleixin les mateixes hipòtesis que 

s’han contemplat per els col·lectors d’arribada.(apartat 4.1 d’aquest document). 

A continuació es mostra un resum dels resultats. 

 calat (m) alfa (rad) S (m2) Pm (m) Rh (m) V (m/s) Q (m3/s) Q (l/s) h/D (%) 

Qmín 0,01200 2,72148 0,00091 0,11595 0,00784 0,61997 0,00056 0,56336 4,34783 

Qmitjà 0,01600 2,65527 0,00139 0,13422 0,01038 0,74754 0,00104 1,04113 5,79710 

Qdilució 0,03500 2,41340 0,00441 0,20098 0,02193 1,23120 0,00543 5,42712 12,68116 

Taula 17 . Càlcul del catorzè tram de col·lector 

Com es pot observar a la taula següent es compleixen les hipòtesis anteriorment 

descrites. 

6. Resum de la línea piezomètrica de l’EDAR. 

La cota que determina els diferents nivells piezomètrics de l’EDAR és la sortida de 

l’aigua tractada a la riera, establint-se la cota de sortida a 426,32 m. 

El bypass del reactor biològic i el col·lector de sortida d’aigua tractada del decantador 

s’entronquen mitjançant un pou de registre, que permet la inspecció del tram final del 

sistema. D’aquest pou de registre neix el col·lector de DN 315 que connecta amb l’obra 

de sortida. 
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A la taula següent es resumeixen les cotes més significatives de la línia piezomètrica 

de l’EDAR: 

PUNT LÍNIA PIEZOMÈTRICA COTA (m) 

Cota de descàrrega de l’aigua tractada 427,69 

Cota de descàrrega del bypass general de la planta 427,69 

Cota dipòsit d’aigua tractada 428,2 

Nivell líquid a l'arqueta de sortida del decantador secundari 428,6 

Nivell líquid al decantador secundari 428,95 

Nivell líquid al reactor biològic 429 

Nivell líquid a l'arqueta d'entrada al reactor biològic 429,05 

Cota d'entrada a tamís de fins 429,2 

Cota de bypass general de planta 430,2 

Nivell líquid mínim en el pou de gruixuts 429,3 

Nivell líquid màxim en el pou de gruixuts 430,1 

Col·lector d'arribada d'aigua bruta 430,26 

Taula 18. Resum de la línia piezomètrica de la EDAR 
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1. Introducció. 

 
 
El present capítol, complementari als de construcció, té per objecte, determinar les 

Instruccions i Normes tècniques que cal aplicar en l’execució de les instal·lacions de 

les escomeses i instal·lacions de Baixa Tensió del present projecte, així com la 

determinació de la potència necessària per l’EDAR de Figuerola del Camp i el 

dimensionat del cablejat. 

S’escull un sistema d’instal·lacions que comporten una optimització en el consum 

energètic i en la racionalització en la distribució dels diferents recintes a ocupar per 

part dels usuaris, segons la utilització. 

Es segueix el criteri de màxima eficiència en les prestacions de la instal·lació de cara a 

l’usuari, garantint la seguretat de les persones, dels bens i del medi. 

Es té en compte en la instal·lació les operacions de manteniment que s’han de dur a 

terme durant el seu normal funcionament  per tal d’obtenir una millor utilització i 

durabilitat de la instal·lació. 

A la memòria es detallen els criteris seguits per a l’elecció dels equipaments i els 

sistemes més adients de la instal·lació basats en les característiques constructives de 

l’edifici i en les especificacions indicades per la normativa i els reglaments actuals. 

En els plànols d’aquest projecte es detalla la ubicació dels equipaments de l’edifici i les 

seves instal·lacions. 

2. Reglamentació. 

 

Per a la realització del projecte s’han tingut present les següents normes i reglaments: 

– Reglament de Línies Elèctriques d’Alta Tensió. Decreto 3151/68 de 28 de 

Novembre. 

– Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. Reial Decret 1027/2007 

de 20 de Juliol. 
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– “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias” (ITC) BT 01 a BT 51 

– “Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación”. 

– Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost pel qual s'aprova el Reglament 

Electrotècnic per Baixa Tensió. BOE 224, de 18 de setembre de 2002. 

– Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu 

per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. DOGC 4205, 

de 26 d'agost de 2004. 

– Reglament d’Instal·lacions de gas. Reial Decret 1853/1993 de 22 d’octubre. 

– Condicions acústiques en els edificis. NBE-CA-81. 

– Condicions de protecció contra incendis en els edificis. NBE-CPI.96. 

– Reglament de seguretat i salut. Decret de la Presidència nº 1627/1997 de 24 

d’octubre. 

– Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Decret nº 

2414/1961 de 30 de novembre. 

– Decret 833/1975. Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

– Codi Tècnic d’Edificació RD 314/2006 de 17 de març de  2006. 

– Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 21/2006 de 14 de febrer. 

3. Automatismes i control.   

 

El funcionament del Sistema de Sanejament del present projecte, es farà mitjançant un 

esquema autònom i integrat. 

Des del punt de vista de l’electricitat i automatització, cada planta respon a esquemes 

de decisió que nomes tenen en compte variables, senyals, circumstancies, que es 

produeixen dins el propi sistema. Aquesta planta s’integrarà dins de la xarxa del 

PSARU de les rieres meridionals del Francolí, de manera que la informació generada 

serà transmesa als serveis centrals amb tres nivells: 

1. Un primer nivell de rutina, consisteix en el bolcat de tota la informació de cada 

unitat, per tal de ser emmagatzemada i utilitzada posteriorment per a: 

• La redacció dels corresponents informes d’explotació i manteniment. 
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• L’anàlisi de series històriques de dades que puguin portar a una millora 

en l’explotació o manteniment del sistema. 

• La previsió d’actuacions de manteniment preventiu de caire rutinari. 

 

2. Un segon nivell d’avís rutinari, marcarà les situacions particulars que s’han 

presentat i que requereixen una atenció per part del personal d’explotació i 

manteniment, per bé que no es tracta d’una situació crítica, que requereixi una 

resposta o actuació immediata. Dins d’aquest nivell es poden establir dos 

subnivells: 

• avis rutinari 
• avis immediat 

 
3. Un tercer nivell d’alarma, ens marcarà les situacions crítiques que requeriran 

una resposta immediata per part dels equips d’explotació i manteniment del 

sistema. 

El funcionament de l’equipament electromecànic de les instal·lacions objecte del 

present projecte es podrà dur a terme sota les modalitats manual i automàtica. 

� Modalitat manual 

Per al funcionament sota la modalitat manual tots els receptors elèctrics podran ser 

operats manualment des del quadre de comandament propi per a cada unitat del 

sistema, i actuant directament sobre l’equip. En alguns casos, i per motius de 

seguretat aquesta actuació directa està sotmesa limitacions preestablertes. 

� Modalitat automàtica 

Per al funcionament sota la modalitat automàtica tots els receptors elèctrics, seran 

operats, mitjançant les ordres generades per la unitat de control, i per tant, caldrà 

disposar dels següents elements en condicions de treball: 

– Instrumentació: elements que s’encarreguen de traduir la descripció de la 

situació momentània en senyals elèctrics que podrà reconèixer la unitat de 

control.  

– Una unitat central d’operació i comandament, que inclourà també les unitats de 

recepció de senyals, de sortida de senyals, d’interpretació, de control i de 

càlcul. Aquesta unitat de control disposarà d’un model matemàtic que verifiqui, 
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d’acord amb l’estat del procés, les ordres oportunes per a l’actuació o aturada 

dels equips de la instal·lació. 

Pel que fa a les condicions d’instal·lació elèctrica, aquesta estarà realitzada complint 

els reglaments elèctrics i normativa electrotècnica vigent, tant pel que fa a les 

condicions dels quadres elèctrics, com pel que fa a les condicions de cablejat i 

receptors de punts de consum i material instrumental. 

També es disposarà d’un equip automàtic per a la compensació de l’energia reactiva 

consumida, per tal de buscar la màxima economia dels consums elèctrics realitzats a 

la planta. 

4. Descripció general de les instal·lacions.  

En els següents subapartats es descriuen els principals elements de les instal·lacions 

elèctriques. 

 

4.1 Centre de transformació. 

S’aprofitarà la caseta de transformació del municipi situada al costat del recinte com es 

mostra als plànols. Aquesta caseta, propietat de la companyia elèctrica FECSA-

ENDESA, transforma la corrent elèctrica que arriba al municipi a través de la línia aèria 

de mitja tensió provinent del Pla de Santa Maria, a baixa tensió (3x400/220V i 50Hz). A 

partir d’allà es conforma l’entramat de baixa tensió que abasteix d’energia elèctrica tot 

el municipi mitjançant línies de baixa tensió soterrades. 

 

4.2 Línia soterrada de baixa tensió. 

Es projecta la construcció d’una línia soterrada que enllaci la caseta amb el recinte de 

l’EDAR. Per tal de fer això es projecta una rasa. El cablejat anirà  dintre la mateixa. 

S’utilitzen conductors del tipus RV 0,6/1 kV Cu. El cablejat es troba protegit per un tub 

DN100 de PVC. La longitud total d’aquest tram és d’uns 100m. 
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El càlcul de la secció d’aquest cablejat i el de tots els elements de la EDAR s’efectuarà 

seguint la següent fórmula. 

� �
� � � � �

�� � 	
�� � �%
� 100 

on: P és la potència (W) 

      D és la distància (m) 

      r és la reactivitat del conductor (1/56 Ohms/mm2) 

     U és la tensió nominal (V) 

     AV caiguda de tensió admissible 

     φ és l’angle d’impedància 

     S és la secció del cable  

 

4.3 Quadre general de baixa tensió. 

 
L'alimentació al QGBT es realitza a través de la línia de baixa tensió (3x400/220V i 

50Hz) soterrada que prové del transformador. 

 

4.4 Quadres de control. 

La planta compta amb un quadre de control de motors situat a l’edifici de control. 

S’equipa amb les proteccions magnètiques, diferencials, tèrmiques i arrencadors 

(directes fins a 7,5 kW i estrella - triangle a partir d’aquesta potència) dels motors. A 

més a més, l’armari contindrà el PLC de control de la zona. Els embarrats són 

horitzontals i estan recoberts de bandes termoretràctils del color normalitzat segons el 

plec de condicions tècniques i amb panells rígids de plàstic transparent. 

El quadre té les dimensions suficients, reservant un espai d'un 20% del total per a 

possibles futures ampliacions.  
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4.5 Línies internes de la planta. 

Tots els conductors existents després del QGBT siguin de l’interior de l’edifici de 

control o exteriors seran del tipus RV 0,6/1 kV Cu, conduïts en rasa reglamentària 

mitjançant tub de PVC de canalització per a les distribucions i a través d’un canal de 

PVC tancat en instal·lacions vistes. Només la instal·lació d’enllumenat de l’edifici 

permetrà l’ús de cable 750 V per canal o tub de PVC rígid i flexible reforçat segons es 

tracti d’instal·lació vista o encastada. L’arribada de motors s’executa amb tub de PVC 

més acer amb els connectors corresponents. La instal·lació serà completament 

estanca.  

L’enllumenat dels edificis s’aconseguirà a base de lluminàries per a llums fluorescents 

de 36 W. S’utilitzaran pantalles d’encastar o sortints amb difusor laminar anti-

enlluernador a l’edifici de control. L’enllumenat exterior es farà amb lluminàries 

fluorescents de 150 W. Es tindran dos aparells de comptadors, un per l’edifici de 

control i enllumenat exterior i a l’altre pels motors i bombes. 

 

4.6 Condensadors. 

Per garantir un cosφ correcte, s'instal·laran sobre les barres generals del QGBT, 

bateries automàtiques de condensadors amb la potència indicada. 

 

4.7 Protecció contra llamps i sobretensions. 

S'ha previst la col·locació d'una punta captadora en la coberta l’edifici de bufadors, 

amb la finalitat de protegir  la instal·lació de descàrregues atmosfèriques. La punta 

captadora s'uneix a la xarxa de terra mitjançant vareta d'acer zincat embolicat en PVC, 

de 8 mm de diàmetre. 

De la mateixa manera, amb la finalitat de protegir tots els elements elèctrics de la 

planta d'una possible sobretensió, induïda en la xarxa per la caiguda d'un llamp, es 

situa a l'entrada del CGBT una única protecció contra sobretensions. 
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4.8 Presa de terra. 

Les instal·lacions de presa de terra es faran d’acord amb les condicions assenyalades 

en la Instrucció ITC-BT-26. La presa de terra dels elements que constitueixen la 

instal·lació elèctrica partirà del general que, a la vegada, estarà unit a la xarxa principal 

de presa de terra de la que haurà de dotar-se el recinte. 

 D’acord amb la norma ITC-BT-18, els conductors de protecció seran independents per 

circuit i tindran el dimensionat següent:  

– Per les seccions de fase igual o menors de 16 mm², el conductor de protecció 

serà de la mateixa secció que els conductors actius. 

– Per les seccions compreses entre 16 y 35 mm², el conductor de protecció serà 

de 16 mm². 

– Per les seccions de fase superior a 35 mm², el conductor de protecció serà la 

meitat de l’actiu.  

Els conductors de protecció seran canalitzats preferentment en envolvent comú amb 

els actius i en qualsevol cas el seu traçat serà paral·lel i presentarà les mateixes 

característiques d’aïllament. En les instal·lacions del bany, es respectarà els volums de 

prohibició i de protecció fixats en la norma ITC-BT-27,  amb transformador de 

separació de circuits en cas necessari.  

El circuit de presa de terra tindrà una resistència inferior a 37 Ohm, de manera que la 

corrent de defecte serà inferior a 24 volts. S’instal·larà una piqueta cada 2 m per tot 

l’edifici per tal de complir els paràmetres anteriors. 

Les piquetes estaran unides amb conductor de coure nu, como mínim de 35mm². 

Aquest conductor connectarà amb l’embarrat de centralització de comptadors, des 

d’on sortiran les derivacions fins els borns de connexió dels quadres de comandament 

dels abonats, que es situaran en les mateixes canalitzacions que les derivacions 

individuals. 

Es farà una connexió equipotencial entre les canalitzacions metàl·liques i totes les 

masses importants de l’edifici, d’acord amb el que s’estableix a la ITC-BT-26. 
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4.8.1 Càlcul de la resistència a la presa de terra.  

La resistència dels elèctrodes que formen la instal·lació de la presa de terra és la 

següent: 

Resistència de piques verticals 

R1  = Ro/ L1 

Resistència del conductor soterrat horitzontalment: 

R2  = 2 · Ro/ L2 

on: 

Ro: resistivitat del terreny (Ohm · m) 

L1 : longitud de la pica (m). 

L2 : longitud del tram de conductor entre piquetes (m). 

Ro = 50 Ohm · m  

R1  = 50 / 2 = 25 Ohm 

R2  = 2 · 50 / 10 = 10 Ohm 

R = R1 · (R1 + R2) / ((R1 / (R1 + R2)) = 14,5 Ohm 

S'ha previst la col·locació d'una punta captadora en la coberta l’edifici de bufadors, 

 

4.9 Equips auxiliars de seguretat. 

A més de tots els elements de seguretats integrats en la pròpia instal·lació elèctrica, 

també es disposarà dels següents elements per a les maniobres i protecció del 

personal de la planta: 

– Banc aïllant. 

– Insuflador boca a boca. 

– Placa de primers auxilis. 
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– Plaques de perill de mort i CT. 

– Extintor de pols sec. 

Finalment també es disposarà d’un punt de llum amb el fusible i interruptor 

corresponents, el cable RV 0,6/1 KV, de 2x2,5 mm2 de coure en muntatge sota tub 

superficial, així com d’una llum d’emergència, recarregable i d’una hora d’autonomia 

 

4.9.1 Elements de maniobra i protecció. 

Totes les sortides estaran constituïdes per interruptors automàtics magnetotèrmics 

modulars per comandament i protecció de circuits contra sobrecàrregues i curtcircuits, 

de les característiques següents:  

Calibres:    5 a 250A regulats a 20 °C 

Tensió nominal:   220/380 V ca 

Freqüència:    50 Hz 

Poder de tall:    Mínim 10 kA 

Totes les sortides estaran protegides contra defectes d’aïllament mitjançant 

interruptors diferencials de les següents característiques:  

Calibres:    Mínim 25 A 

Tensió nominal:    230 V (unipolars) o 400 V (tetrapolars) 

 

4.9.2 Protecció contra contactes directes. 

La instal·lació s’efectua de manera que les parts actives no son accessibles a les 

persones, protegint les caixes de derivació i borns de receptors, segons indica la ITC-

BT-24. 

Es recobreixen totes les parts actives amb aïllament adient amb un límit màxim de la 

corrent de contacte de mA.  
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4.9.3 Protecció contra contactes indirectes. 

Segons la norma ITC-BT-24, s’evitaran els contactes indirectes emprant interruptors 

diferencials d’alta sensibilitat que actuïn desconnectant la instal·lació quan es produeixi 

una tensió indirecta de valor igual o superior a 24 volts.  

Considerant el cas més desfavorable amb la resistència a terra de 37 Ohm, es 

compleix que la intensitat de defecte és  Is = 24 V / 37 Ohm =  0,64 A, condició que es 

compleix, ja que s’usen interruptors diferencials de Is = 0,03 A y 0,3 A.  

També es realitzarà separació de circuits amb inaccessibilitat simultània entre els 

conductors i les masses.  

 

4.9.4 Protecció contra sobreintensitats. 

 

Segons la norma ITC-BT-22, s’utilitzaran dispositius contra sobrecàrregues i 

curtcircuits amb interruptors automàtics de tall omnipolar amb corba tèrmica de tall i 

amb capacitat de tall d’acord amb la intensitat de curtcircuit que es pugui donar en el 

punt de connexió.  

 

4.9.5 Aïllament i rigidesa dielèctrica. 

La instal·lació presenta una resistència d’aïllament  no inferior a 380.000 Ohms i una 

rigidesa dielèctrica capaç de resistir durant 1 minut l’aplicació d’una tensió mínima de 

1760 V a 50 Hz. Aquestes proves han d’efectuar-se entre conductors actius i entre els 

actius i la toma de terra.   
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5. Bases de càlcul i càlculs. 

5.1 Instal·lacions de baixa tensió.   

Per al càlcul de la potència i la secció dels conductors s’ha seguit l’especificat en el 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, segons norma ITC-BT-19. 

Per al càlcul de les seccions dels conductors s’han seguit els següents passos:  

a) S’ha calculat la intensitat del circuit mitjançant les fórmules següents: 

 Circuit monofàsic: 

 

 

 

 

 Circuit trifàsic: 

 On: 

 I = Intensitat en A. 

 P = Potència en W. 

 U = Tensió entre fase i neutre en V. 

 V = Tensió entre fases en V. 

 φ = Angle de desfasament entre la tensió i la intensitat. 

Una vegada coneguda la intensitat en ampers, s’ha escollit el conductor  mitjançant la 

Taula I de la norma ITC-BT-19. 

· cos

P
I = 

U   φ
 

 
· · cos

P
I = 

V   3   φ
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S’ha tingut en compte si el cable és unipolar o en mànega, si el circuit és monofàsic o 

trifàsic, el material d’aïllament, el tipus d’instal·lació i els factors de correcció degut a 

agrupament de cables.  

Per al càlcul de la secció de conductors, es tenen en compte les especificacions del 

reglament electrotècnic de baixa tensió, en la norma ITC-BT-47, relativa a la càrrega a 

considerar en els motors. El dimensionat dels conductors és un 125% de la intensitat 

en plena càrrega dels motors. 

De la mateixa forma, en la norma ITC-BT-44, el dimensionat dels conductors és un 

180% de la intensitat a plena càrrega de les lluminàries. 

Les línees exteriors i interiors estaran constituïdes per conductors de coure segons 

norma UNE 21.123-4, amb tensió assignada mínima de 1000V i amb aïllament RZ1-K, 

no propagadors de la flama en cas d’incendi. 

Les línies interiors sobre tub estaran constituïdes per conductors de cou segons norma 

UNE- 211002, amb tensió assignada mínima de 750V i amb aïllament ES07Z1-K, no 

propagadores de la flama en cas d’incendi. 

b) Per al càlcul de la secció per caiguda de tensió del mateix conductor, s’han 

utilitzat les següents fórmules: 

Circuit monofàsic: 

  

Circuit trifàsic: 

On: 

 S = Secció del cable en mm². 

e  U  C

L  P
 = S

··

··2
 

e  V C

L  P
 = S

··

·
 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 13: Càlculs elèctrics. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
16 

 
 

 P = Potència en W. 

 L = Longitud del conductor en m. 

 C = Conductivitat del conductor en m/mm².W 

 e = Caiguda de tensió en V. 

 U = Tensió entre fase i neutre en V. 

 V = Tensió entre fases en V. 

Per al càlcul de las seccions s’ha tingut en compte que la caiguda de tensió no sigui 

superior al 1,5% fins el quadre general de distribució. 

La caiguda de tensió total de les línies elèctriques fins els punts de consum són com a 

màxim un 3% en l’enllumenat i un 5% en força. 

 

5.2 Càlcul de la bateria de condensadors.   

 

Les dades de partida són: 

Potència a instal·lar:                  P = 35 kW 

Factor de potència inicial:   cosφ1 = 0.80 

Factor de potència final:     cosφ2 = 0.95 

La bateria de condensadors haurà de subministrar una potència capacitiva indicada en 

la següent expressió: 

Qc = Q1 – Q2 = P (tg φ1 - tg φ2) = 35 (0,75 – 0,328) = 14.77 KVA 

La bateria de condensadors a instal·lar és de 14.77 KVA (5+10)  
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6. Especificacions tècniques d’electricitat. 

6.1 Conductors de coure BT.   

6.1.1 Designació dels cables elèctrics de tensions nominals fins a 

450/750 V. 

 

La designació dels cables elèctrics aïllats de tensió nominal fins a 450/750V es 

designaran segons las especificacions de la norma UNE 20.434, que corresponen a un 

sistema harmonitzat (Document d’harmonització HD-361 de CENELEC), i per tant són 

d’aplicació en tots els països d’Europa Occidental. 

El sistema emprat en la designació és una seqüència de símbols ordenats, que tenen 

els següents significats: 

Posició  Referència  a: Símbol  Significa t 

1 Correspondènc

ia amb la 

normalització 

H 

A 

ES-N 

Cable, segons normes harmonitzades 

Cable nacional autoritzat por CENELEC 

Cable nacional (sense norma harmonitzada) 

2 Tensió nominal 01 

03 

05 

07 

100/100 V 

300/300 V 

300/500 V 

450/750 V 

3 Aïllament G 

N2 

R 

S 

V 

V2 

V3 

Z 

Etilè- acetat de vinil 

Mescla especial de policloroprè 

Goma natural o goma d’estirè- butadiè 

Goma de silicona 

PVC 

Mescla de PVC (servei de 90º C) 

Mescla de PVC (servei de baixa temperatura) 

Mescla reticular a base de poliolefina 

4 Revestiments 

metàl·lics 

C4 Pantalla de coure de forma de trena, sobre el conjunt de 

conductors aïllants reunits 

5 Coberta y 

envolvent 

metàl·lic 

J 

N 

Q4 

Trena de fibra de vidre 

Policloroprè 

Poliamida (sobre un conductor) 
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R 

T 

T6 

V 

 

V5 

Goma natural o goma d’estirè- butadiè 

Trena tèxtil (impregnada o no) sobre conductors aïllants 

reunits 

Trena tèxtil (impregnada o no) sobre 1 conductor 

PVC 

Mescla de PVC (resistent a l’oli) 

6 Elements 

constitutius i 

construccions 

especials 

D3 

 

D5 

Cap 

H 

 

H2 

H6 

H7 

H8 

Element portador constitutiu por un o varis components 

(metàl·lics o tèxtils) situats en el centre d’un cable rodó  

repartits en l’interior de un cable pla. 

Plenat central 

Cable rodó 

Cables plans, amb o sense coberta, els conductors 

aïllats dels quals poden separar-se.  

Cables plans, amb o sense coberta, els conductors 

aïllats dels quals no poden separar-se  

Cables plans de 3 o més conductors aïllats 

Doble capa d’aïllament extreta 

Cable extensible 

7 Forma del 

conductor 

-D 

-E 

-F 

-H 

-K 
-R 

-U 

-Y 

Flexible para uso en màquines de soldar 

Molt flexible para uso en màquines de soldar 

Flexible (classe 5 de la UNE 21.022) per a  servei mòbil 

Extra flexible (classe 6 de la UNE 21.022) per a servei 

mòbil  

Flexible de 1 conductor per a instal·lacions fixes 

Rígid de secció circular, amb diversos filferros cablejats 

Rígid circular d’1 filferro 

Cintes de coure enrotllades en hèlix al voltant d’un 

suport tèxtil 

8 Nº de 

conductors 

N Número de conductors 

9 Signe de 

multiplicació 

X 

G 

Si no existeix un conductor groc/verd 

Si existeix un conductor groc/verd 

10 Secció nominal mm2 Secció nominal 

Taula 1. Simbologia emprada en la designació dels cables 

Altres especificacions que hauran de complir els conductors seran: 
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1: Indicarà els valors d’Uo i U en la forma Uo/U expressat en kV, sent: 

Uo = Valor eficaç entre qualsevol conductor aïllat i toma de terra. 

U = Valor eficaç entre 2 conductors de fase qualsevol d’un cable multipolar o d’un 

sistema de cables unipolars. 

2: En els conductors “oropel” no s’especifica la secció nominal després del símbol Y. 

En aquesta taula s’inclouen els símbols usats en la denominació dels tipus 

constructius dels cables d’ús general a Espanya de las següents normes UNE: 

UNE 21.031 (HD-21) Cables aïllats amb PVC de tensions nominals inferiors o iguals a 

450/750V. 

UNE 21.027 (HD-22) Cables aïllats amb goma de tensions nominals inferiors o iguals a 

450/750 V. 

UNE 21.153 (HD-359) Cables flexibles plans amb coberta de PVC. 

UNE 21.154 (HD-360) Cables aïllats amb goma per ús normal en ascensors. 

UNE 21.160 Cables flexibles amb aïllament i coberta de PVC destinats a connexions 

internes de màquines i equips industrials. 

Tipus de cable a emprar. 

Els conductors aïllats seran del tipus i denominació que es fixa a continuació podent-

se substituir per d’altres de denominació diferent sempre que les seves 

característiques tècniques s’ajustin al tipus exigit. S’ajustaran a les Normes UNE 

21.031, 21.1002 i 21.123.  

Els conductors a emprar seran:  

– Els conductors que constitueixen les línees d’alimentació a quadres elèctrics, a 

motors i equips correspondran a la designació RZ1-K 0,6/1 kV. 

– Els cables per les línies de comandament i control correspondran a la 

designació V750F. 
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Seccions mínimes  

Les seccions mínimes emprades seran de 1,5 mm2 en les línies de comandament i 

control i de 2,5 mm2 en las línies de potència. 

Colors  

Els colors dels conductors aïllats estaran d’acord amb la norma UNE 21.089,  i seran 

els de la següent taula: 

 COLOR    CONDUCTOR 

 Groc- verd     Protecció 

 Blau clar    Neutre 

 Negre     Fase 

 Marró     Terra 

 Gris     Fase 

Per a la col·locació dels conductors es seguirà el que s’assenyala en la norma ITC-BT-

15 y 20. 

Identificació. 

Cada extrem del cable haurà de subministrar-se amb un mitjà autoritzat d’identificació. 

Aquest requisit tindrà vigència especialment per a tots els cables que acabin en la part 

posterior o en la base d’un quadre de comandament i en qualsevol altra circumstància 

en que la funció del cable no sigui evident d’immediat.  

Els mitjans d’identificació seran etiquetes de plàstic retolat, ben subjectades al caixetí 

que precinta el cable o al cable. 

Els conductors de tots els cables de control hauran d’anar identificats a títol individual 

en totes les terminacions mitjançant cèl·lules de plàstic autoritzades que portin retolats 

caràcters indelebles, segons la numeració que figuri en els diagrames de cablejat 

pertinents.  
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Quadres elèctrics de distribució.   

Per a la centralització d’elements de medició, protecció, comandament i control, es 

disposaran quadres elèctrics construïts d’acord amb els esquemes fixats en els plànols 

i Especificacions Tècniques.   

Els quadres elèctrics tindran que atenir-se totalment als requisits de les Normes UNE-

EN-604391, així com les normes CEI 439-1, CEI 529 y CEI-144. 

L’aparellament i materials usats per a la construcció dels quadres seran els indicats en 

el present projecte o similars sempre que siguin acceptats per la Direcció Facultativa. 

 

6.1.2 Construcció. 

 

L’estructura del quadre serà realitzada amb muntants en perfil d’acer i plafons de 

tancament en làmina metàl·lica de gruix no inferior a 1,5 mm o 1 mm. 

Els quadres hauran de ser ampliables, els plafons perimetrals s’hauran de poder 

extreure mitjançant cargols. Aquests cargols seran de classe 8/8 amb un tractament 

anticorrosiu a base de zinc. 

El plafó posterior haurà de ser fix o pivotant amb frontisses. La porta frontal estarà 

prevista de pany amb clau; el revestiment frontal estarà constituït en vidre temperat.   

Per a la previsió de la possibilitat d’inspecció de la resta del quadre, tots els 

components elèctrics seran fàcilment accessibles pel frontal mitjançant tapes 

cargolades o frontisses.   

Sobre el plafó anterior estaran previstos forats per al pas dels òrgans de 

comandament. 

Tot l’aparellament serà fixat sobre guies o sobre plafons fixats sobre travesses 

específiques de subjecció. 

Els instruments i els llums de senyalització seran muntats sobre plafons frontals. 

L’estructura tindrà una concepció modular, permetent les extensions futures. 
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Per a garantir una eficaç resistència a la corrosió, l’estructura i els plafons hauran de 

ser oportunament tractats i envernissats. 

El tractament base haurà de preveure el rentat, la fosforització més passivació per 

crom o la electrozincació de les làmines.  

Les làmines estaran envernissades amb pintura termoendurida a base de resines 

epoxi mesclades amb resina polièster, color beige llis i semitranslúcid amb un gruix 

mínim de 40 micres. 

Es tindrà especial atenció de la convenient aeració de l’interior dels quadres disposant, 

si es necessari, de finestres laterals, que permetin l’entrada d’aire, però que impedeixi 

l’accés de cossos estranys. 

Si a causa de les condicions de treball dels quadres es preveuen elevades 

temperatures en el seu interior, s’adoptarà el sistema de ventilació forçada, substituint 

les finestres por ventiladors o extractors adients. 

Quan així es sol·licitin els quadres es subministraran en execució precintable, bé sigui 

en el seu conjunt o en parts del mateix.  

 

6.1.3 Característiques elèctriques generals. 

 

Classe de protecció:    2     

Tensió d’ús:     1000 V    

Tensió d’aïllament:    1000 V    

Corrent admissible de curta durada (1 s): 25 kA eff    

Corrent de cresta admissible:  53 kA     

Freqüència:     50 / 60 Hz    
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6.2 Interruptors automàtics.   

Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que es fixin en el projecte, 

podent ser substituïts per  altres de denominació diferent, sempre que les seves 

característiques tècniques s’ajustin  al tipus exigit, portin impresa la marca de 

conformitat a Normes UNE i hagi estat donada la conformitat per la Direcció 

Facultativa. 

Aquests interruptors automàtics podran emprar-se sota la protecció de línies i circuits. 

Tots els interruptors automàtics hauran d’estar provistos d’un dispositiu de subjecció a 

pressió per a que puguin fixar-se ràpidament i de manera segura a un carril 

normalitzat. 

Per a la protecció de circuits monofàsics s’usaran interruptors bipolars amb 2 pols 

protegits. 

Els contactes dels automàtics hauran d’estar fabricats amb material resistent a la fusió. 

Tots els tipus d’interruptors citats hauran d’haver estat sotmesos a les proves de 

tensió, aïllament i resistència al calor i altres assajos, exigits en aquesta classe de 

material en la norma UNE-EN 60.898-1992.  

En cas que s’accepti material no nacional, aquest s’acompanyarà de documentació on 

s’indiqui quin tipus d’interruptor s’ha assajat d’acord amb la Norma nacional que 

correspongui i concordi amb la CEE 19. 

 

6.3 Interruptors diferencials.   

Els interruptors diferencials seran del tipus i denominació que es fixin en el Projecte, 

podent-se substituir per altres de denominació diferent, sempre que les seves 

característiques tècniques s’ajustin al tipus exigit, compleixin la Norma UNE 20.383, 

portin impresa la marca de conformitat a la Norma UNE i hagi estat donada la 

conformitat per la Dirección Facultativa. 

Aquests interruptors de protecció tenen com a missió evitar les corrents de derivació a 

terra que puguin ser perilloses, i que ha de ser independent de la protecció 

magnetotèrmica de circuits i aparells.  
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Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que aconsegueixi o superi el 

valor de la sensibilitat de l’interruptor. La capacitat de maniobra ha de garantir que es 

produeixi una desconnexió perfecta en cas de curtcircuit i simultània derivació a terra. 

Hauran de passar tots els conductors que serveixin d’alimentació als aparells 

receptors, inclòs  el neutre. 

 

6.4 Preses de corrent.   

Les caixes i clavilles d’endoll que surten en aquest apartat seran les construïdes per a 

una tensió mínima de 400V amb intensitats normals de 10 i 25 A. 

Totes les parts de la caixa i la clavilla accessibles al contacte normal seran de material 

aïllant. Es disposarà de la toma de terra que la reglamentació vigent exigeixi i amb les 

característiques i dimensions adients. Les parts metàl·liques sota tensió hauran d’estar 

fixades sobre peces aïllants suficientment resistents al foc, a la calor i la humitat, tenint 

a més la resistència mecànica necessària.  

Tots els endolls d’aquest apartat hauran d’haver estat sotmesos als assajos de tensió, 

aïllament, escalfament, resistència mecànica i de comportament de servei que 

s’estipulin a la norma UNE 20.315-79. 

 

6.5 Il·luminacions de tubs fluorescents d’encesa no rmal i alta 

freqüència.   

 

Les il·luminacions s’ajustaran, en quant a la seva composició, muntatge, senyalització, 

rendiment i assajos a lo especificat en la Norma UNE-EN 60.598. 

D’altra banda, cadascun dels seus components haurà de complir les següents normes 

en la totalitat de les seves parts i complements vigents:  

Reactància:    Norma   UNE-EN 60920 

       UNE-EN 60921 
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Casquets:   Norma   UNE 20.057 

Condensadors:   Norma   UNE-EN 61048 

       UNE-EN 61049 

Encebadors:   Norma   UNE-EN 60.155-93 

 

Porta encebadors i  

portalàmpades fluorescents: Norma   UNE-EN 60.400-95 

Tubs:      Norma   UNE-EN 60.081-93 

Cable:    Norma   UNE 21.031 

Tant les reactàncies com els condensadors portaran impresa la marca de conformitat a 

normes UE.  

7. Càlcul de la potència elèctrica requerida 

 

En aquest apartat es pretén fer els càlculs de la potència de la futura EDAR per tal de 

dimensionar tant la potència contractada com la consumida, i poder-ne calcular 

posteriorment els costos. Per fer els càlculs s’utilitza la fórmula següent: 

���� � ���� ���. � �
����� 

���� ��  . � ����./	
����" 

No tots els elements que componen la instal·lació estaran funcionant simultàniament 

es considera un coeficient de simultaneïtat 0,7-0,8 per a la potència demandada per a 

l’EDAR.  

A més es considera un factor de potència de 0,8, i se sobredimensiona en un 20% la 

potència demandada en concepte d'ampliacions futures i possibles sobrecàrregues. 

La potència total (en kW) per a la planta s'indica en la següent taula: 
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Uts DESCRIPCIÓ Potència 

nominal 

(kW/ut) 

Potència 

instal·lada 

(kW) 

Ut. 

simultània  

Potència 

simultània 

(kW) 

h. 

funcio-

nament 

Energia 

cons. 

(kWh/di

a) 

Obra d’arribada i pretractament  

1 Cargol Premsa 

de Residus 

0,75 0,75 1 0,6 6 3,60 

1 Tamís rotatiu 

autonetejant 

0,550 0,550 1 0,50 6 3,00 

1 Electrovàlvula 

de solenoide 

0,008 0,008 1 0,006 2 0,012 

1 Mesura de 

cabal 

0,05 0,05 1 0,04 24 0,96 

2 Vàlvula de 

Solenoide 

normalment 

Tancada 

0,008 0,016 2 0,012 1 0,012 

Tractament secundari  

1 Agitador d'hèlix 

ràpid 

1,50 3,00 1 1,23 7 8,61 

3 Bufador 

d'Èmbols 

Rotatius 

2,000 6,000 3 4,8 18 86,40 

3 Vàlvula de 

Solenoide 

normalment 

Tancada 

0,008 0,016 2 0,12 2 0,24 

1 Extractor rotatiu 

d'aire. 

0,170 0,170 1 0,10 18 1,80 

2 Bomba 

recirculació de 

fangs. 

1,500 3,0 1 1,2 24 28,8 

1 Sistema de 

protecció contra 

sobretensions 

permanents 

0,100 0,100 1 0,32 6 1,92 

1 Variador de 0,100 0,100 1 0,08 24 1,92 
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freqüència 

electrònic 

1 Analitzador de 

xarxa elèctrica 

0,100 0,100 1 0,08 24 1,92 

1 Equip de 

compensació 

d'energia 

reactiva 

0,100 0,100 1 0,08 24 1,92 

Il·luminació  

1 Enllumenat 

interior i exterior 

de l'edifici 

6,000 6,000 1 4.8 9 43,2 

3 Llumeneres 

murals per a 

exterior 

0,125 0,375 3 0,30 9 2,70 

Instrumentació de control  

2 Sonda d'Oxigen 

Dissolt 

0,10 0,10 1 0,08 24 1,92 

1 Mesurador de 

cabal 

electromagnètic 

0,10 0,10 1 0,08 24 1,92 

1 Sensor de nivell 

pressiomètric 

0,050 0,050 1 0,04 24 0,96 

1 Sensor de 

presió en 

bombeig de 

fangs 

0,050 0,050 1 0,040 24 0,96 

1 Mesura del 

cabal d’aigua 

tractada 

0,050 0,050 1 0,040 24 0,96 

4 Interruptor de 

nivell de bola 

(Level Switch 

Ball) 

0,010 0,040 4 0,030 24 0,72 

2 Detectors 

d'obertura de 

0,010 0,020 1 0,08 24 1,92 
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porta 

1 Sistema de 

comunicació 

remota 

0,500 0,500 1 0,40 24 9,60 

1 Sistema de 

Control 

Automàtic 

1,200 1,200 1 0,90 24 21,60 

 TOTAL  23,945  17,12  227,54 

Taula 2 . Resum dels principals dispositius amb consum elèctric a l’EDAR de Figuerola del Camp. 

La potència total és de 17,12 kW. Si apliquem el factor d’un 20% més com s’ha 

explicat anteriorment per possibles ampliacions, ens surt una potència de 20,64 kW  

per tant s’optarà per contractar una potència total de 25 kW. La potència diària 

consumida serà igual a 227,54 kW.h/dia  

8. Pressupost de la instal·lació elèctrica. 

En el document número 4 Pressupost, hi ha un capítol del pressupost dedicat als 

costos associats a la instal·lació elèctrica de baixa tensió de l’EDAR.   
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ANNEX 14  

GESTIÓ DE RESIDUS. 
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1. Introducció. 

 
 
Es consideren residus de la construcció, d’acord amb la normativa vigent que es 

detalla a l’apartat següent, aquells residus que es generen en una obra de construcció 

o demolició. En aquesta definició no s’inclouen les terres d’excavació que es destinin a 

la reutilització en la pròpia obra o en una altra obra autoritzada. 

Es parteix de la base que el volum de residus que es genera en una obra té un gran 

potencial pel que fa a la reutilització i el reciclatge. Així doncs, per la seva rellevància, 

els residus han de disposar d’un programa i d’un model de gestió específics basats 

principalment en operacions de valorització i operacions de disposició del rebuig. 

2. Objectiu. 

 

L'objecte d'aquest annex és regular i gestionar els residus provinents de l'execució de 

les obres de construcció i demolició de l’EDAR de Figuerola del Camp (Alt Camp), 

d'acord amb la normativa bàsica estatal, Real Decreto 105/2008, d’1 de febrer , per el 

que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició; la normativa 

de residus de la Generalitat de Catalunya, Decret Legislatiu 1/2009 , de 21 de juliol , 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus; i la normativa de la 

Unió  europea,  Ley 22/2011, de 28 de julio , de residuos y suelos contaminados.  

3. Mesures per a la prevenció de residus a l’obra. 

Per tal de minimitzar i prevenir la producció de residus en l'execució de l'obra, les 

mesures preventives es basen en l'anàlisi i en la identificació de la situació. 

Tot seguit s’adjunta un model de fitxa amb les principals accions de minimització i 

prevenció o d’altres que poden ajudar a una millor gestió dels residus durant la fase 

d’execució de l’obra. 
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 MODEL DE FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE 

MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE D’EXECUCIÓ 

Si 

 

No 

 

1 Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o 

reciclables durant els treballs. 

 

� 

 

� 

2 S’impartiran tasques d’informació entre els treballadors i les 

subcontractes perquè col·loquin els residus en el contenidor 

corresponent (segons el tipus de residu, si se’n preveu o no el 

reciclatge etc.) 

 

� 

 

� 

3 S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús 

(sense escreixos) i s’intentarà optimitzar la quantitat de materials 

emprats, ajustant-los als estrictament necessaris per a l’execució 

de l’obra. 

 

� 

 

� 

4 Sempre que sigui viable es procurarà la compra de materials a 

l’engròs o amb envasos d’una grandària que permeti reduir la 

producció de residus d’embolcalls. 

 

� 

 

� 

5 Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus 

productes amb sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar 

els residus o en recipients fabricats amb materials reciclats, 

biodegradables i que puguin ser retornables o, si més no, 

reutilitzables. 

 

� 

 

� 

6 S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les 

prescripcions establertes en el projecte, subministrats per 

fabricants que ofereixen garanties de fer-se responsable de la 

gestió dels residus que generen a l’obra els seus productes 

(pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus 

que acceptarà com a retorn) o, si això no és viable, que informin 

sobre les recomanacions per a la gestió dels residus produïts  

 

� 

 

� 

7 Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es 

prendran les mesures adequades d’emmagatzematge per garantir 

la qualitat de les terres destinades a la reutilització. 

 

� 

 

� 

8 S’aprofitaran retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar 

els talls amb precisió de manera que ambdues parts es puguin 

aprofitar (peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs, i altres 

 

� 

 

� 
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 MODEL DE FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE 

MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE D’EXECUCIÓ 

Si 

 

No 

 

materials d’instal·lacions com cables elèctrics, etc) 

9 Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s 

amb elements de protecció (a ser possible que es puguin reutilitzar 

o reciclar. 

 

� 

 

� 

10 Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació 

de materials in-situ a fi d’evitar errors i conseqüentment residus. 

 

� 

 

� 

11 Altres bones pràctiques.......... � � 

Taula 1. Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en fase d’obra. Font: Pla de 

gestió de residus. Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

 

Per poder evitar la producció de residus mitjançant un millor emmagatzematge dels 

materials que arriben a la obra, així com la reutilització o el reciclatge dels mitjans i 

materials sobrants que s'usaran en l'execució. Cal tenir en compte els següents 

aspectes: 

� Selecció de materials . La selecció dels materials constitutius de la 

infraestructura ha estat pensada per tenir una llarga vida útil sense 

descomposicions i deterioraments. 

 

� Compra i abastament de materials . El mesurament dels materials en el càlcul 

del pressupost s'ha ajustat a les necessitats reals d'execució de l'obra. 

 

� Reducció d'envasos i embalatges . En principi, l'alternativa preferible és que 

el proveïdor del material reculli els seus propis embalatges perquè és ell qui 

disposa de les millors condicions logístiques per a reutilitzar-los o reciclar-los. 

 

� Increment de mesures de vigilància i control d'aboc aments incontrolats . 

 

� Emmagatzematge de materials : El correcte emmagatzematge dels materials 

aconsegueix controlar l'estoc i facilita la seva manipulació, evitant que es facin 

malbé materials. 
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� Equilibri volum de terres . En el disseny del condicionament dels camins es 

persegueix equilibrar els volums de terres per evitar al màxim la generació de 

residus i l'aportació de material de préstec de fora de l'àmbit del projecte.  

 

� Ús de materials reutilitzats i reciclats. Tots els residus que es produeixen en 

l'obra hauran de separar-se de manera que es faciliti la seva valoració 

mitjançant la reutilització o el reciclatge. 

 

4. Operacions de reutilització, valoració i eliminació. 

 

El conjunt de residus que surtin de l'execució de l'obra seran identificats i diferenciats 

en funció de les possibilitats de gestió, tant si poden ser reutilitzats en aquesta o altres 

construccions, si poden ser reciclats o són potencialment perillosos, o bé si només 

poden ser destinats a una deposició controlada a l'abocador específic. 

Sempre que sigui viable es procurarà fer ús de materials ambientalment correctes, 

amb contingut reciclat o fàcilment reciclable, evitant així l'ús de material que continguin 

substàncies perilloses per al medi ambient o la salut de les persones. 

Pel que fa als àrids utilitzats, es procurarà que siguin reciclats procedents dels 

enderrocs, drenatge o subbase de paviments, fustes que provinguin d'explotacions 

sostenibles, sense tractament o amb tractaments naturals i materials plàstics amb 

contingut reciclat. 

 

5. Mesures per a la separació de residus a l’obra. 

 

Els residus hauran de separar-se en les següents fraccions, quan de forma 

individualitzada per a cadascuna d'aquestes, la quantitat prevista de generació per al 

total de l'obra superi les següents quantitats: 
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Material  Pes (T) 

Formigó 80 

Ceràmica, teules 40 

Metall 2 

Vidre 1 

Fusta 1 

Plàstic 0.5 

Paper i cartró 0.5 

Taula 2.  Quantitat estimada de residu per la qual s’ha de separar la recollida. 

Abans del inici de l'activitat, el contractista haurà de presentar a la Direcció d'Obra, per 

a la seva aprovació, un Pla Específic: 

� De gestió de residus: el Pla haurà de concretar les actuacions previstes 

(localització dels contenidors, segregació de residus, gestió, etc.) I haurà 

d'incloure dins el procediment de "Implantació d'Obra". 

 

� De recollida d'olis i greixos. El Pla tindrà en compte la prohibició de l'abocament 

de qualsevol tipus de líquid en l'obra o al voltant de la mateixa i la disposició, 

durant la construcció, d'una quantitat de materials absorbents en 

correspondència amb la quantitat d'olis minerals que hi hagi a l'obra, per tal de 

controlar possibles abocaments accidentals. 

La gestió d'aquests Plans Específics haurà d'incloure dins el procediment de 

"Implantació de l'Obra". 

La gestió de tots els residus generats en l'obra es farà segons la legislació aplicable i 

seguirà aquesta metodologia: 

� El cap d'obra establirà el contenidor o zona d'acaparament, exclusiu per a 

aquests residus, assegurant una suficient capacitat, en funció de les 

necessitats i evolució dels treballs d'obra i els farà constar (croquis, plànols, 

etc.) En l'imprès del Pla de medi ambient d'execució d'obra. 

 

� En definir les diferents àrees es prendran mesures per tal d'aconseguir: 

 

– El mínim impacte visual. 
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– Les mínimes emissions de pols en les zones d'abassegament i 

emmagatzematge. 

– Les mínimes emissions de pols en les zones d'accés i moviment de 

terres. 

– Les zones d'abassegament i emmagatzematge se situaran sempre dins 

dels límits físics de l'obra, i no afectaran vies públiques, llits de rius i 

costes, a excepció de disposar d'un permís exprés de l'autoritat 

competent. 

 

� S'han d'emmagatzemar els residus de manera que quedin protegits de les 

adversitats meteorològiques. 

 

� El Cap d'obra obtindrà els registres de transport de material a abocador i 

omplirà un "Format- registre de residus generats". El Format- registre ha 

d'incloure la descripció del residu, origen, quantitat, codi del residu, data 

d'envasament, data de cessió, freqüència de recollida, nombre d'albarà, mitjà 

de transport i matrícula del vehicle. 

Els residus generats en els barracons d'obra s'han de dipositar en un únic 

contenidor (bidó), clarament identificat, i el seu contingut es tirarà, un cop ple, al 

contenidor general / banal (verd fosc), més pròxim, del municipi on es 

desenvolupa la obra. 

A més, per als residus especials: 

� Cada residu s’haurà de dipositar al llarg de la jornada laboral en els 

contenidors, o zones, habilitats per a la seva disposició. Aquests punts de 

disposició estaran situats en una zona delimitada, identificada i definida en el 

Pla específic de gestió de residus. 

 

� Els contenidors per als residus perillosos es col·locaran en una zona on no 

estiguin en contacte directe amb el terra i es prendran mesures que previnguin 

d'abocaments accidentals. 

 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 14: Gestió de residus. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
9 

 
 

� El cap d'obra es responsabilitzarà que els residus es dipositin en el contenidor 

corresponent. Els residus especials no poden emmagatzemar-se en l'obra per 

un període superior a 6 mesos, de manera que caldrà documentar i demostrar 

la data en què es comencin aquest tipus de residus. 

La gestió dels residus procedents de l'activitat d'oficina d'obra seguirà una segregació i 

recollida selectiva de: 

� Paper: disposició en el contenidor municipal de color blau. 

� Plàstic, metalls i brics: disposició en el contenidor municipal de color groc. 

� Vidre: disposició en el contenidor municipal de color verd clar. 

� Residus generals bàsics: disposició en el contenidor municipal de color verd 

fosc. 

� Residus especials (tòners, fluorescents, piles ...): recollida duta a terme per 

gestor autoritzat, o directament a l'estació de recollida de residus municipal. 

Si el contractista demostra, mitjançant un document oficial l'Ajuntament, que no hi ha 

contenidors per a la recollida selectiva al municipi on porta a terme l'obra, permetrà 

que els dipositi tothom al contenidor general / banal de color verd fosc, a excepció dels 

residus especials, que han de ser gestionats via estació de recollida de residus, o bé 

mitjançant un gestor de residus autoritzat. 

El Cap d'obra farà un resum escrit de la gestió de residus que hagi establert en l'obra. 

Aquest document estarà controlat i serà distribuït als responsables de l'obra i als 

tercers que puguin quedar afectats. 

El seguiment sobre la correcta gestió de residus no especials en obra serà realitzada 

pel cap d'obra mitjançant l'elaboració i compliment del Programa de punts d'inspecció 

de "gestió de residus". 

Els passos a seguir en la gestió d'aquests residus són, per a residus no especials: 

� El Cap d'obra obtindrà la documentació acreditativa d'autorització dels 

abocadors previstos per al material excedent: permisos de l'administració 

competent dels abocadors autoritzats, permisos de dipòsit d'excedent en zones 

de farciment (pedreres, ports, etc.) 
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� El Cap d'obra recopilarà les autoritzacions dels gestors de residus inerts 

segons el que descriu la legislació aplicable. 

� El Cap d'obra obtindrà els registres de transport de material a abocador que 

s'annexaran en els informes mediambientals lliurats a les gerències de REGSA. 

 

Pel que fa als residus especials, el cap d'obra seguirà els següents passos per a la 

seva retirada: 

� Demanarà a cada gestor de residus, necessari per realitzar la recollida de 

residus de l'obra, l'acreditació de "Gestor i / o transportista", vàlida i vigent per 

al residu que gestioni. 

� Demanarà al gestor els documents d'acceptació de residus per a cadascun 

dels residus a gestionar. 

� El cap d'obra es posarà en contacte amb un gestor autoritzat per a la recollida 

de residus, abans de sis mesos des de la data d'envasat i abans d'acabar 

l'obra. 

� Elaborarà la notificació de trasllat, almenys amb 10 dies d'antelació abans de la 

data de recollida de residus. 

� Complimentarà els Documents de Control i Seguiment per a cada un dels 

residus a recollir. 

� Comprovarà en el moment de la recollida que i transport (vehicle) i el 

transportista estan autoritzats, analitzant la documentació acreditativa. 

� El contractista arxivarà els documents procedents de la gestió dels residus 

especials generats per un període de cinc anys. 

� El cap d'obra podrà obligar als subcontractistes a gestionar els seus residus 

especials i no especials si ho documenta en el contracte corresponent. 

Per a gestió de residus de fora de l'obra, el contractista haurà d'indicar la destinació 

del residu segons tipologia. A continuació s'adjunta un model de fitxa de la gestió de 

residus fora de l'obra, extret de la Guia de Redacció de l'estudi de Gestió dels residus 

d'obra. 
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6. Model de fitxa de Gestió de Residus. 

6.1 Gestió de Residus fora de l’obra 

 

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

4 Destinació  Identificar els recicladors , plant es de transferència o d ipòsits  

  tipologia   Propers a l’ obra ones  propo si  gestionar els 

     residus de la construcció.    

                

  Inerts  

Quantitat  

estimada 
 Gestor  Observacions 

     Tones   m3  Codi   Nom   

  ���� Recicla tge           

  ���� Planta de transferència            

  ���� Planta de selecció            

  ���� Dipòsit            

      Quantitat 

estimada 

Gestor 

  

  

  

Observacions 

  

  

  Residus no Especials  

      Tones  m3 Codi  Nom 

  ���� Recicla tge           

  ���� Recicla tge de metall            

  ���� Recicla tge de fusta            

  ���� Recicla tge de plàstic            

  ����Recicla tge paper -cartró            

  ���� Recicla tge altres            

  ���� Planta de transferència            

  ���� Planta de selecció            

  ���� Dipòsit            

  Residus Especials 

quantitat 

estimada  Gestor    Observacions 

      Tones  m3 Codi  Nom   

  ���� Instal·lació de gestió de            

  Residus  especials            

Taula 3.  Fitxa resum de la gestió de residus fora de l’obra. Font: Pla de gestió de residus. Agència de 

residus de Catalunya. 
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6.2 Gestió de Residus dintre  de l’obra 
 

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

1 Separació 

segons la 

tipologia del 

residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure 

un espai a l’obra. 

Cal recordar que segons el RD 105/2008 d’1 de febrer, s’ha de 

preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de 

forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades 

a continuació. 

� Formigó:160 T 

� Maons, teules i ceràmics: 80 T 

� Metall: 4 T 

� Fusta: 2 T 

� Vidre: 2T 

� Plàstic:1 T 

� Paper i cartró:1 T 

( a partir de dos anys de l’entrada d’aquest Reial Decret (14 de febrer del 2010), les 

quantitats passaran a ser la meitat). 

 Especials  Zona habilitada pels residus especials (amb tants bidons com 

calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada 

per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residus. Entre d’altres 

recomanacions es destaquen les següents: 

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

– El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i 

fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 

vessaments accidentals. 

– Senyalar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar 

els envasos dels productes Especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en 

les etiquetes. 

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

– Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 

desencofrants, etc) en posició vertical i sobre cubetes de retenció 

de líquids per tal d’evitar fuites. 

Taula 4.  Fitxa resum: gestió de residus fora dintre de l’obra. Font: ARC-Pla de gestió de residus.  



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 14: Gestió de residus. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
13 

 
 

 

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

   

  – Impermeabilitzar el terra on es situïn els contenidors de residus 

especials. 

 Inerts � Contenidor per inerts barrejats 

� Contenidor per inerts ceràmica 

� Contenidor per inerts formigó 

� Contenidor per altres inerts 

  � Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No especials � Contenidor per metall 

� Contenidor per plàstic 

� Contenidor per... 

� Contenidor per fusta 

� Contenidor per paper i cartró 

� Contenidor per... 

  � Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

� Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts + No 

especials 

Inerts +No Especials barrejats: � Contenidor amb inerts i No especials 

barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 

que li faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de 

residus petris 

interns en la 

pròpia obra 

Reutilitzar posteriorment en el mateix emplaçament. 

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

abocador 

(Kg):                 (m3) 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid 

resultant una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al 

volum inicial de residus petris. 

(Kg):                 (m3) 

 

3 Senyalització 

dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar segons els tipus de residus que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista 

 Inerts 

 

Residus admesos: Ceràmica, formigó, pedres etc. 

CODIS CER 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres 

i runes) 

Taula 4 . (continuació) Fitxa resum: gestió de residus fora dintre de l’obra. Font: ARC-Pla de gestió de 

residus. 
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MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE  DE L’OBRA  

 No especials 

barrejats 

 

Residus admesos: fusta, paper, plàstic, paper i cartró i cartró-guix etc. 

CODIS CER 170201, 170407, 170203, 170401, 150101... (codis 

admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest símbol identifica 

els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una 

separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per cada 

tipus de residu. 

  Fusta 

 

 

Ferralla 

 

 

Paper i 

cartró 

 

Plàstic 

 

 

Cables 

elèctrics 

 

 Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest  

símbol identifica els residus Especials de manera genèrica i pot servir 

per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no 

obstant a l’hora d’emmagatzemar-los, cal tenir en compte els símbols 

de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 

contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials. 

Taula 4 . (continuació) Fitxa resum: gestió de residus fora dintre de l’obra. Font: ARC-Pla de gestió de 

residus. 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l’Agència de Residus 

de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix informació referent a les diferents instal·lacions 

de gestió autoritzades que existeixen en el nostre país. Aquesta via permet obtenir 

dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge, 

transvasament o triatge i abocament dipòsit controlat). 
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EXPROPIACIONS I SERVEIS 

AFECTATS. 
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Introducció. 

 
 
La futura execució de les obres previstes per aquest projecte suposarà, en el seu 

moment, l'ocupació definitiva d'unes superfícies de terrenys que en l'actualitat 

pertanyen a unes determinades titularitats o propietaris, així com l'ocupació temporal o 

servitud d'altres terrenys que són necessaris afectar durant l'execució de les obres 

però que, posteriorment, podran romandre amb la seva actual titularitat durant la fase 

d'explotació de la depuradora. 

 

Cal tenir en compte que en els terrenys a ocupar poden existir en l'actualitat 

determinats serveis.    

1. Objectiu. 

 

L’objectiu d’aquest annex és és donar a conèixer els béns afectats per l'execució de 

les obres, els titulars dels mateixos així com l'import total de les indemnitzacions que 

s'han d'abonar.  

2. Criteris adoptats. 

2.1 Ocupacions. 

 

Per l’execució del projecte de referència es tindran en compte tres tipus d’ocupacions: 

 

2.1.1 Expropiacions. 

 

S’expropien plenament les superfícies que ocupa l’EDAR. També s’expropiarà el camí 

d’accés. S’ha considerat l’expropiació de 2,5 m2 per cadascun dels pous de registre. 
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2.1.2 Servituds 

 

S’han considerat totes les servituds derivades de la reposició dels serveis afectats, així 

com les del col·lector d’arribada a l’EDAR amb una franja de 1,5 m a banda i banda de 

l’eix. 

 

2.1.3 Ocupacions temporals. 

 

Les ocupacions temporals són les franges necessàries per a l’execució de les obres 

durant el temps de construcció, pel pas de maquinària, l’aplegament de materials. S’ha 

considerat una amplada de 6 m a banda i banda per al col·lector d’arribada i sortida i 

un espai suficient per l’acopi de materials i les casetes d’obra al voltant de l’EDAR. En 

els trams molt propers a la Rasa de les Aligueres l’ocupació temporal serà de 4 metres 

pel cantó més proper. 

 

2.1.4 Resum de les expropiacions efectuades. 

 

Les parcel·les expropiades es mostren a les taules de l’apèndix 1 així com al plànol 

d’expropiacions. S’han considerat els criteris citats en els punts anteriors per tal de 

delimitar les franges i la superfície ocupades.  

 

Nº parcel·la  Tipus de 

sòl 

Expropiació 

forçosa (m 2) 

Servitud (m2) Ocupació 

temporal (m 2) 

37 rústic 2926,8 430,2 4428,3 

35 rústic 1448,2 0 1390 

38 rústic 2,5 140 449,2 

42 rústic 5 250,6 626 

43 rústic 7,5 384,5 1267,8 

46 rústic 5 145,5 508,5 

47 rústic 5 215,5 703,9 

48 rústic 2,5 158,4 333,5 

Taula 1 . Resum de les superfícies ocupades. 
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2.1.5 Valoració econòmica de les expropiacions. 

 

Per a fer la valoració de les afectacions en expropiacions s’ha trobat la superfície 

afectada de cada tipus d’afectació, i tenint en compte la classificació del sòl s’ha 

valorat segons els preus estimatius de la taula 2. 

 

Tipus de sòl 
Expropiació 

forçosa [€/m 2] 
Servitud [€/m 2] 

Ocupació 

temporal [€/m 2] 

Rústic 1,00 0,50 0,05 

Taula 2 . Preus utilitzats per a la valoració de les expropiacions. 

 

La valoració efectuada ha estat aproximada i presa a partir de la observació de 

projectes similars en sòls de característiques semblants. 

Segons la informació de les taules 1 i 2 es mostra a la taula 3 el cost estimat de les 

expropiacions. 

 

Tipus de 

parcel·la 

Zona afectada pel projecte  

Import 

total (€) 

Expropiació def. Servitud de pas 
Ocupació 

temporal 

m2 
Import 

(€) 
m2 

Import 

(€) 
m2 

Import 

(€) 

Rústica 4402,5 4402,5 1724,7 862,3 9707,2 485,3 5750,1 

Taula 3 . Preus utilitzats per a la valoració de les expropiacions. 

3. Serveis afectats. 

 

3.1 Objecte. 

 

Aquest annex té per objecte la valoració de les obres necessàries per a la realització 

de la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de  Figuerola del Camp.  
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3.2 Treballs desenvolupats. 

 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin 

públics o privats, que les obres del projecte obligaran a modificar o bé restituir. S’ha 

efectuat una recopilació dels serveis que poguessin veure’s afectats per l’execució de 

les obres des d’una inspecció visual “in situ” i de consultes amb l’Ajuntament. 

 

3.3 Resum d’afeccions. 

3.3.1 Línies elèctriques. 

A l’àmbit del present projecte no existeix cap línia que es vegi afectada per la obra de 

l’EDAR ni pel col·lector. 

 

3.3.2 Afeccions de caràcter municipal. 

L’Ajuntament de Figuerola del Camp ha informat de que a la parcel·la on es realitza 

l’obra i al llarg del recorregut del col·lector no s’influeix en cap altra xarxa de serveis 

dels municipi. 

 

3.3.3 Conduccions de gas. 

Al poble no hi ha cap servei de GAS NATURAL, i per tant no hi ha cap instal·lació que 

es pugui veure afectada en la zona de projecte. 

 

3.4 Valoració. 

 

Donat que no es produeix cap afecció sobre els serveis existents no s’ha previst cap 

partida al pressupost general del projecte per a aquest concepte. 
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Apèndix 1: Referències cadastrals de les propietats afectades. 

 

DADES DEÑ BEN IMMOBLE  

Referència cadastral 43060A003000370000YZ 

localització Polígon 3    parcel·la 37 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Classe  Rústic. 

Coeficient de participació  100 

Ús  agrari 

Dades de la Finca en la que s’integra el ben immoble  

localització Polígon 3    parcel·la 37 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Superfície sòl 22.785 m2 

conreus  

 Subparcel·les Classe de conreu Intensitat 

productiva 

Superfície 

(Ha) 

 b E- pastures 00 0,2038 

 c MM pineda a fusta 00 0,3930 

 d AM ametller secà 02 0.1263 

 e AV avellaner regadiu 02 0,2699 

 f AV avellaner regadiu 02 1,2460 

 g I- Improductiu 00 0,0007 

Taula 4:  dades del cadastre parcel·la 37 Polígon 3 Figuerola del Camp. Font:  http://mapaidec.icc.cat 
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DADES DEÑ BEN IMMOBLE  

Referència cadastral 43060A003000350000YE 

localització Polígon 3    parcel·la 35 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Classe  Rústic. 

Ús  agrari 

Dades de la Finca en la que s’integra el ben immoble  

localització Polígon 3    parcel·la 35 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Superfície sòl 8.669 m2 

conreus  

 Subparcel·les Classe de conreu Intensitat 

productiva 

Superfície 

(Ha) 

 b MT matoll 00 0,0623 

 c AM ametller secà 02 0,8017 

Taula 5:  dades del cadastre parcel·la 35 Polígon 3 Figuerola del Camp. Font:  http://mapaidec.icc.cat 

 

DADES DEÑ BEN IMMOBLE  

Referència cadastral 43060A003000380000YU 

localització Polígon 3    parcel·la 38 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Classe  Rústic. 

Ús  agrari 

Dades de la Finca en la que s’integra el ben immoble 

localització Polígon 3    parcel·la 38 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Superfície sòl 5.124 m2 

conreus  

 Subparcel·les Classe de conreu Intensitat 

productiva 

Superfície 

(Ha) 

 a MT matoll 00 0,0814 

 b C- cultiu de secà 02 0,4310 

Taula 6:  dades del cadastre parcel·la 38 Polígon 3 Figuerola del Camp. Font:  http://mapaidec.icc.cat 
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DADES DEÑ BEN IMMOBLE  

Referència cadastral 43060A003000420000YH 

localització Polígon 3    parcel·la 42 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Classe  Rústic. 

Ús  agrari 

Dades de la Finca en la que s’integra el ben immobl e 

localització Polígon 3    parcel·la 42 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Superfície sòl 3.444 m2 

conreus  

 Subparcel·les Classe de conreu Intensitat 

productiva 

Superfície 

(Ha) 

 0 MT matoll 00 0,3444 

Taula 7:  dades del cadastre parcel·la 42 Polígon 3 Figuerola del Camp. Font:  http://mapaidec.icc.cat 

 

DADES DEÑ BEN IMMOBLE  

Referència cadastral 43060A003000430000YW 

localització Polígon 3    parcel·la 43 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Classe  Rústic. 

Ús  agrari 

Dades de la Finca en la que s’integra el ben immobl e 

localització Polígon 3    parcel·la 43 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Superfície sòl 32.672 m2 

conreus  

 Subparcel·les Classe de conreu Intensitat 

productiva 

Superfície 

(Ha) 

 a MT matoll 00 0,1835 

 b AM ametller secà 02 1,2249 

 c C- cultiu secà 02 1,8588 

Taula 8:  dades del cadastre parcel·la 43 Polígon 3 Figuerola del Camp. Font:  http://mapaidec.icc.cat 
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DADES DEÑ BEN IMMOBLE  

Referència cadastral 43060A003000460000YY 

localització Polígon 3    parcel·la 46 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Classe  Rústic. 

Ús  agrari 

Dades de la Finca en la que s’integra el ben immobl e 

localització Polígon 3    parcel·la 46 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Superfície sòl 10.274 m2 

conreus  

 Subparcel·les Classe de conreu Intensitat 

productiva 

Superfície 

(Ha) 

 a MT matoll 00 0,1379 

 b C- cultiu de secà 02 0,8895 

Taula 9:  dades del cadastre parcel·la 46 Polígon 3 Figuerola del Camp. Font:  http://mapaidec.icc.cat 

DADES DEÑ BEN IMMOBLE  

Referència cadastral 43060A003000470000YG 

localització Polígon 3    parcel·la 47 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Classe  Rústic. 

Ús  agrari 

Dades de la Finca en la que s’integra el ben immobl e 

localització Polígon 3    parcel·la 47 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Superfície sòl 14.585 m2 

conreus  

 Subparcel·les Classe de conreu Intensitat 

productiva 

Superfície 

(Ha) 

 b I- improductiu 00 0,0507 

 c MT matoll 00 0,1392 

 d C- cultiu de secà 02 1,2657 

Taula 10:  dades del cadastre parcel·la 47 Polígon 3 Figuerola del Camp. Font:  http://mapaidec.icc.cat 
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DADES DEÑ BEN IMMOBLE  

Referència cadastral 43060A003000480000YY 

localització Polígon 3    parcel·la 48 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Classe  Rústic. 

Ús  agrari 

Dades de la Finca en la que s’integra el ben immobl e 

localització Polígon 3    parcel·la 48 

Olivars. FIGUEROLA DEL CAMP (TARRAGONA) 

Superfície sòl 8.379 m2 

conreus  

 Subparcel·les Classe de conreu Intensitat 

productiva 

Superfície 

(Ha) 

 a MT matoll 00 0,1386 

 b C- cultiu de secà 02 0,7093 

Taula 11:  dades del cadastre parcel·la 48 Polígon 3 de  Figuerola del Camp. Font:  http://mapaidec.icc.cat 
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1. Introducció. 

 
En el present annex es descriuen les actuacions que es duran a terme per la correcta 

urbanització del recinte de la estació depuradora. Es descriuen en aquest document 

els elements que formen els vials, les voreres, l’enjardinament i la il·luminació.  

2. Camí d’accés a l’EDAR. 

El disseny dels paviments de l’Estació depuradora té com a principals condicionants: 

• El moviment dels vehicles pesats que han de tenir accés fins al recinte de la 

depuradora. 

• La ubicació dels diferents elements de l’EDAR, que hauran de permetre el pas 

de vehicles pesats. 

El camí d’accés es projecta amb una amplitud de 10 m. També s’ha disposat 

d’aparcaments prop de l’edifici de control. 

 
Fig. 1.  Planta del camí d’accés 

 

2.1 Dimensionament 

Per al dimensionament del ferm s’ha utilitzat la norma 6.1-I.C d’aplicació a ferms de 

carreteres de nova construcció. Donat el caràcter constructiu de les obres que ocupen 
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el present projecte, s’ha trobat apropiat dimensionar el ferm amb aquesta eina, donat 

que el ferm serà totalment nou.  

2.1.1 Categoria del trànsit pesat. 

El trànsit estimat pell camí d’accés a l’EDAR no supera els 25 vehicles/dia. La 

categoria de trànsit és T42 (Taula 1.) 

Categoria trànsit 

pesat  

T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 

IMDP veh 

pesats/dia  

≥4.000 <4.000 

≥2.000 

<2.000 

≥800 

<800 

≥200 

<200 

≥100 

<100 

≥50 

<50 

≥25 

<25 

Taula 1 . Categories de trànsit pesat. 

 

2.1.2 Esplanada. 

A efectes de definir la estructura del ferm s’estableixen tres categories d’esplanada 

(E1, E2 i E3 respectivament). Aquestes categories es determinen segons el mòdul de 

compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb l’assaig NLT-

357 “Assaig de càrrega amb placa” tal i com es mostra a la taula 2. 

Categoría de esplanada  E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) 60 120 300 

Taula 2. Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega 
 

La formació de les esplanades de les diferents categories es recull a la figura 1, 

depenent del tipus de sol de la explanació i de les característiques dels materials 

disponibles, segons com s’especifica a l’article 330 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3).  
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Fig 2 . Formació de l’esplanada 
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Com a material a utilitzar en la formació de terraplens s’adopta sòl adequat. Prenent la 

categoria d’esplanada més favorable E1. 

 

2.1.3 Seccions de ferm. 

La figura 2 recull les seccions de ferm segons la categoria de trànsit pesat previst i la 

categoria de l’esplanada. Només s’ha inclòs el gràfic corresponent a la categoria de 

trànsit T42. Entre les possibles solucions s’ha seleccionat la més adequada tècnica i 

econòmicament. Tots els espessors de capa senyalitzats es consideraran mínims en 

qualsevol punt de la secció transversal. 

Cada secció es designa amb un nombre de quatre xifres: 

• Les dues primeres indiquen la categoria de trànsit pesat, des de T31 a T42 

• La penúltima indica la categoria d’esplanada, des de E1 a E3. 

• La última indica el tipus de ferm: 

1- Mescles bituminoses sobre capa granular. 

2- Mescles bituminoses sobre sòl ciment. 

3- Mescles bituminoses sobre grava ciment construïda sobre sòl 

ciment. 

4- Paviments de formigó. 

 

 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 16: Urbanització i traçat. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
7 

 
 

Fig 3.  Seccions de ferm per a les categories de trànsit pesat T31, T32, T41 i T42. 

 

En el tram de camí d’accés, així com a les parts transitades del recinte de l’EDAR, 

s’utilitzarà un ferm del tipus T4211, format per 35 cm de tot-ú artificial i un reg de 
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graveta bicapa, segons la nota 2 de la figura 2, substituint els 5 cm de mescla 

bituminosa.  

3. Acerats. 

 

El límit dels vials amb les zones enjardinades interiors i amb les voreres s’acabarà 

amb vorada prefabricada de formigó de 10 x 20 cm. 

Vorejant l’edifici es preveu un acerat mitjançant vorera de panot hidràulic de 20 x 20cm 

de color gris col·locada sobre solera de morter.  

4. Tancament. 

 

Es disposa d’un tancament amb malla galvanitzada de dos metres d’alçada. Amb pals 

cada 3 m. que es muntarà sobre un mur de contenció de 20 cm d’espessor i 30 cm 

d’alçada. Per a l’accés al recinte, es disposa d’una porta metàl·lica de 5 m de longitud 

d’obertura manual. 

5. Jardineria. 

 

Les especies s’han projectat segons els criteris següents: 

• Consum hídric reduït. 

• Característiques del terreny. 

• Característiques climàtiques de la zona. 

• Resistència a les males herbes. 

• Costos reduïts i facilitat de conservació. 

 

Les diferents espècies i la seva ubicació queden reflectides en el pressupost i els 

plànols corresponents. 
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6. Drenatge superficial. 

 

S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge superficial per a tota la 

superficial de la planta depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una 

forma ordenada a l’exterior de l’EDAR, evitant l’acumulació d’aigua en el recinte. 

S’han col·locat vorals triangulars als peus dels terraplens tant a la plataforma de 

l’EDAR com al camí d’accés per tal d’evacuar les aigües superficials.  

7. Sanejament. 

 

A l’edifici de control es generaran aigües fecals als lavabos i aigua residual procedent 

de la neteja del personal. Tota aquesta aigua es conduirà a través d’una canonada 

PEAD de 200 mm de diàmetre fins el pou de gruixuts. 

8. Enllumenat. 

 

Durant l’explotació de l’EDAR és important la instal·lació d’enllumenat que permeti 

identificar els edificis i proporcioni seguretat durant les hores de foscor.  

S’ha optat per col·locar faroles de columna tubular amb una potència de 150W de 3m 

d’alçada. La instal·lació de la llum exterior es farà amb cablejat d’aïllament de 6mm2 

de secció mínima. 
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1. Introducció. 

 
 
L'objectiu d'aquest annex és la definició de les operacions d’explotació i manteniment 

dels col·lectors i la planta de tractament d’aigües residuals de Figuerola del Camp. En 

ser una planta de nova construcció s'estimen les despeses en base als costos 

anàlegs d'altres instal·lacions de característiques similars. 

2. Instruccions generals. 

2.1 Instruccions de seguretat. 

 

Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció o conservació 

de la instal·lació d’aeració perllongada, es portaran a terme complint la normativa 

vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.  

Les instal·lacions elèctriques, compliran el Reglament Electrotècnic. Particularment, 

s’ha de tenir molt en compte els següents punts:  

a) Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i 

amb la finalitat de protegir-se contra possibles infeccions, estarà prohibit 

menjar, beure i fumar. Les persones que hagin realitzat treballs en la planta de 

tractament es rentaran i es desinfectaran minuciosament amb els productes 

adequats abans de menjar, de beure i de fumar.  

b) L’obertura del quadre de control i la manipulació del mateix, estarà només a 

càrrec d’un electricista competent.  

c) En el cas que alguna persona, accedeixi a la instal·lació per motius de control o 

de reparació, aquesta ha d’estar prèviament ben airejada.  

Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de la instal·lació, ha 

d’estar ben agafada a un cinturó de seguretat i ser vigilada per altra persona que 

es trobarà fora del tanc. 

2.2 Instruccions de servei. 
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a) No es permetrà que siguin abocades a la planta de tractament: aigües 

residuals que continguin benzina, olis, dissolvents, desinfectants, o qualsevol 

altra substància nociva que tingui un efecte tòxic en els microorganismes. 

 

b) Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la 

mateixa, haurà de ser reparat d’immediat. 

 

c) Les reparacions o revisions en les instal·lacions elèctriques les realitzaran 

especialistes autoritzats. 

 

d) La persona responsable del manteniment de la instal·lació ha d’estar informada 

amb exactitud sobre els temps de funcionament del grup de bufadors. 

 

e) Tots els treballs de control i manteniment, incidències, reparacions, seran 

registrats en el llibre de registre de serveis amb indicació de les dades 

corresponents. 

 

f) Aquestes instruccions de servei seran lliurades en mà a la persona 

responsable del manteniment. 

 

3. Dades bàsiques del servei. 

3.1 Descripció del servei. 

 

El sistema de col·lectors comunicarà per gravetat el sistema de sanejament actual amb 

la futura EDAR. Les aigües residuals arriben mitjançant els col·lectors per gravetat fins 

a l’EDAR, des d’on l’aigua entrarà cap al pou de gruixuts i al pretractament que 

consisteix en un desbast de fins realitzat amb un tamís rotatiu autonetejant. Després 

de passar pel repartiment de cabals s’entra al tractament biològic que consisteix en 

una aeració perllongada, amb bufadors i difusors, seguit d’una decantació secundària 

feta en decantador circular estàtic en tremuja cònica. 
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La línia de fangs consta d’una recirculació i una sitja d’emmagatzematge des d’on el 

fang serà transportat per al seu tractament a la planta més propera (Valls o Reus).  

 

3.2 Dades bàsiques de les instal·lacions. 

3.2.1 Cabal anual de dimensionament de l’EDAR. 

 

Cabal anual de dimensionament de l’EDAR  

Cabal mitjà diari  Qd: 93,6 m3/dia 

Durada:   365 dies/any 

Cabal anual esperable total:   34164 m3/any  

Taula 1.  Cabal de dimensionament de l’EDAR. 

 

4. Operacions de manteniment i explotació. 

 

4.1 Operacions de manteniment. 

 

Les tasques de manteniment dels elements que formen part d’una EDAR és una de les 

activitats fonamentals en la seva explotació. L’objectiu bàsic d’un pla de manteniment 

és el d’aconseguir mantenir el funcionament continu de la instal·lació durant períodes 

de temps el més dilatats possibles evitant el deteriorament dels elements. Aquestes 

instal·lacions estan dissenyades per treballar en continu de forma que qualsevol avaria 

afecta el funcionament normal dels processos que es desenvolupen en ella. És per 

aquest motiu que aquests equips han d’estar en condicions òptimes de treball. Així 

doncs, es fa necessari elaborar un pla de manteniment i conservació amb la finalitat de 

minimitzar les possibles avaries que es podrien produir. Cal doncs:  

– Tenir un coneixement detallat de cada un dels equips que en formen part. 
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– Descriure i precisar les operacions de manteniment que són indispensables per 

dur a terme la correcta conservació de les instal·lacions. 

– Precisar la periodicitat (diària, setmanal, mensual, trimestral o anual) amb la 

que les operacions de manteniment adequades s’hauran de realitzar. 

Els objectius que es persegueixen amb les activitats de manteniment, són bàsicament 

els següents: 

� Limitar l’envelliment del material degut al seu funcionament. 

� Millorar l’estat del material, pel seu eficaç funcionament. 

� Intervenir abans de que el cost de la reparació sigui massa elevat. 

� Eliminar o limitar els riscs d’avaries en els dispositius imprescindibles. 

� Disminuir el temps de parada per avaries. 

� Estandarditzar al màxim tots els elements. 

� Minimitzar els costos, mentre la depuradora romangui en actiu. 

� Permetre l’execució de les reparacions en les millors condicions. 

� Regularitzar els treballs de manteniment. 

� Evitar els consums exagerats. 

Suprimir les causes d’accidents greus. 

 

4.1.1 Operacions diàries. 

 

Les operacions de neteja així com el manteniment d’equips s’hauran de realitzar més 

d’un cop al dia si es considera necessari. 

Operacions de manteniment diari. 

1. Neteja dels sòlids retinguts a la troneta d’arribada. 

2. Comprovació que el sobreeixidor del bypass es troba lliure d’objectes que 

impedeixin el seu bon funcionament. 

3. Comprovació del correcte funcionament dels tamisos, netejant les possibles 
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Operacions de manteniment diari. 

restes que haguessin pogut quedar retingudes. 

4. Comprovació del funcionament de la sonda de nivell que acciona els tamisos, 

eliminant qualsevol brutícia que hagués quedat retinguda. 

5. Comprovació que el sistema d’autoneteja de les sondes d’oxigen funciona. 

6. Comprovació del funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que 

actuen com unitats de reserva: capçalera, purga, recirculació i fangs en excés. 

7. Eliminació de les restes que bloquegin el pas de l’aigua al sobreeixidor del 

decantador secundari. 

8. Comprovació del funcionament de les bombes de recirculació i purga de fangs. 

9. Comprovació del sistema de reg i per tant del grup a pressió. 

10. Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

11. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el 

llibre de registre. 

12. Comprovació de sorolls, vibracions i temperatures. Consisteix en mantenir un 

contacte amb cada element de forma que, a través de l’experiència quotidiana, 

es posi de manifest les anormalitats des del seu origen. Per això, s’estimula 

l’operari a apreciar diàriament els diversos sorolls i vibracions, així com la 

temperatura. 

Taula 2 . Llistat d’operacions de manteniment diari. 
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4.1.2 Operacions setmanals. 

 

Operacions de manteniment setmanals. 

1. Comprovació de tots els quadres de potència. 

2. Eliminació de les acumulacions de brutícia que puguin produir olors. 

3. Realització del greixament  de totes les politges i elements de gir de tots els 

vehiculadors de la planta. 

4. Revisió de totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles fuites. 

5. Buidat del contenidor de residus sòlids. 

6. Control del nivell d’oli o greix. A través d’aquesta operació es pretén tenir en 

cada moment el nivell òptim de lubricació, evitant que per qualsevol raó (fugues 

juntes, etc.) els elements interns puguin gripar o produir-se picat de les peces. 

7. Canvi d’oli. La normativa s’estableix d’acord amb dos idees fonamentals, 

s’apliquen les recomanacions de cada fabricant, i s’efectuen anàlisis periòdics 

de la qualitat i estat dels olis. Amb això es persegueix que el contingut en 

restes metàl·liques i humitat, estigui sempre per sota dels límits tolerables i, 

conseqüentment, que la capa lubricant sigui òptima. 

8. Engreixat. Realització del greixament de totes les politges i elements de gir de 

tots els vehiculadors de la planta. S’efectua una reposició periòdica i 

programada del contingut de greix de forma que no es produeixin en cap 

moment excessos ni deficiències, prenent especial cura que la monotonia no 

ocasioni que el greixat sigui massa abundant, doncs en ocasions resulta més 

perillós que la carència. 

9. Comprovació del greixament dels equips d’injecció d’aire. 

10. Neteja de passarel·les i escales de tots els equips. 
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Operacions de manteniment setmanals. 

11. Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, grups 

bufadors, etc). 

12. Comprovació  del  funcionament  de  tots  els  automatismes  instal·lats  a  

planta (cabalímetre, sondes d’oxigen). 

13. Comprovació dels equips de dosificació. 

14. Tensat i friccions. El bon funcionament de les transmissions, ve determinat per 

un ajustament i alineació correcte de les corretges, cadenes, etc. A tal fi, 

s’estableix una inspecció i control periòdic dels mateixos. De les vàlvules es 

controlarà que hi hagi una completa estanquitat, evitant a la vegada possibles 

encallaments. 

15. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el 

llibre de registre. 

Taula 3 . Llistat d’operacions de manteniment setmanal. 

4.1.3 Operacions mensuals. 

 

Operacions de manteniment mensuals. 

1. Neteja de totes les superfícies tant interiors com exteriors de tota la planta. 

2. Comprovació dels nivells d’oli dels equips, canviant-lo si fos necessari. 

3. Comprovació del pla de greixat dels equips complint el que sigui necessari. 

4. Provació del funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 

5. Realització de les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

6. Comprovació de l’enllumenat públic. 
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Operacions de manteniment mensuals. 

7. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el 

llibre de registre. 

 Taula 4 . Llistat d’operacions de manteniment mensuals. 

 

4.1.4 Operacions trimestrals. 

 

Operacions de manteniment trimestrals. 

1. Pintura o repintura dels equips electromecànics que es consideri necessari. 

2. Ancoratges i amarres. Buscar una perfecta subjecció dels elements a les seves 

lloses o llocs de sustentació, corregint els defectes ocasionats per les 

vibracions. 

3. Comprovar ventilació.  Es procedeix a una inspecció visual de la protecció del 

ventilador, per evitar que la seva obturació ocasioni sobreescalfaments. 

4. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el 

llibre de registre. 

Taula 5 . Llistat d’operacions de manteniment trimestrals. 

 

4.1.5 Operacions anuals. 

 

Operacions de manteniment anuals. 

1. Operacions de pintat dels elements fèrrics, excepte metalls, acers i aliatges 

especials que no ho necessitin. Pintura de totes les superfícies: edifici, escales, 

passarel·les, motors, etc. 
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Operacions de manteniment anuals. 

2. Recargolar cargols dels ancoratges. 

3. Vigilar i collar els conductes d’aigües i les seves peces especials (vàlvules, 

difusors, etc.). 

4. Inspeccionar l’estat d’aïllament dels motors i línies elèctriques. 

Taula 6 . Llistat d’operacions de manteniment anuals. 

 

Tota la documentació referent a les operacions de manteniment programades, així 

com avaries, figurarà en les “Fitxes registre de manteniment i conservació d’equips”. 

Com a control de les avaries presentades en planta es confeccionarà per cada 

element funcionalment independent (en funcionament o reserva) una fitxa historial de 

les avaries i anomalies sorgides. En aquesta fitxa figurarà: 

– La data de l’avaria 

– La data de resolució 

– La descripció i causa de la mateixa 

– Possibles millores i/o propostes per evitar-la en el futur.  

Aquesta documentació s’inserirà també en els Llibres Tècnics dels Equips. 

Es disposarà, així mateix, d’uns Registres d’Avaries on quedarà anotada: 

– La data en que s’ha produït 

– L’operari que la detecta 

– El número d’avaria 

– Una explicació detallada de la mateixa i causes. 

– La seva resolució.  

Un cop complimentat aquest registre, es farà la corresponent anotació en el Llibre 

Tècnic dels Equips i en el Cronològic d’Avaries a fi de facilitar les tasques de control 

estadístic de les mateixes. 
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4.2 Operacions d’explotació. 

 

S’entén per operacions d’explotació el conjunt activitats (diàries, setmanals, mensuals, 

trimestrals i anuals) que pretenen assegurar el correcte funcionament de tots els 

elements integrants del sistema de sanejament a efectes d’obtenir els resultats de 

tractament esperats. Es tracta de dos tipus d’operacions: 

� Operacions de procés: consisteixen fonamentalment en la determinació 

analítica de una sèrie de paràmetres, que son els que ens indicaran com està 

funcionant la planta. 

� Operacions de seguiment de planta: pretractament, tractament biològic, línia de 

fangs... 

A tal efecte s’haurà de començar amb un recorregut inicial diari per la planta que ha de 

confirmar que es realitzen les tasques de manteniment estipulades. Caldrà doncs 

observar els següents fets: 

1. S’hauran d’observar els equips dotats amb sistemes d’aireig, que es vegin 

reflectits a la superfície dels tancs per l'existència de bombolles. 

2. Els tamisos i els seus corresponents cargols i premses han de funcionar, 

segons indiquin les sondes que els accionen i per tant segons el pla 

d’automatisme de la planta. 

3. Les bombes hauran de moure aigua o fang. 

4. Han de funcionar i per tant poder llegir-se lectures lògiques en tots els 

automatismes. En cas contrari s’ha de trobar la causa d’una lectura anormal 

immediatament. 

5. No s’han de detectar punts d’olors ni de brutícia a tota la planta. 

6. Les tasques de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la 

planta 
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4.2.1 Operacions diàries. 

 

Operacions d’explotació diàries. 

1. Lectura dels paràmetres registrats en el control. 

2. Mesura i anotació dels paràmetres següents. 

a) Cabal: Entrada, sortida, purga i recirculació. 

b) O2 en els reactors biològics. 

c) Volum en els reactors biològics. 

d) Hores de funcionament dels grups bufadors, bombes d’aigua i 

fangs així com de la bomba centrífuga. 

e) Anotació del pH diari de planta. 

f) Cabal desviat a bypass. 

Taula7 . Llistat d’operacions d’explotació diàries. 

4.2.2 Operacions setmanals. 

 

Operacions d’explotació setmanals. 

1. Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

 

– DBO5  Afluent/Efluent 

– DQO   Afluent/Efluent 

– MES    Afluent/Efluent 

2. Sol·licitar els reactius necessaris (en principi no se’n necessitaran). 

3. Anotar el consum de reactius (en cas de ser necessaris) i de petits elements de 

manteniment. 

4. Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessaris 

o consumits. 

5. Calibrar l’elèctrode de pH mitjançant patrons de pH 4 i 7, i de la sonda d’oxigen 
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Operacions d’explotació setmanals. 

dissolt amb l’ajuda del mesurador d’oxigen portàtil. 

6. Mesura de concentració de fòsfor en el reactor biològic. 

7. Concentració de nitrogen en el reactor biològic. 

8. Conductivitat de l’aigua depurada. 

9. Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades al llibre de 

manteniment. 

Taula8 . Llistat d’operacions d’explotació setmanals. 

4.2.3 Operacions mensuals. 

 

Operacions d’explotació mensuals. 

1- Mostreig i comprovació d’anàlisis: una comprovació setmanal. 

2- Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment 

3- Calibració de les sondes d’oxigen dissolt 

Taula9 . Llistat d’operacions d’explotació mensuals. 

4.2.4 Operacions trimestrals. 

Operacions d’explotació trimestrals . 

1- Comprovació de l’estat dels equips electromecànics i prendre les mesures 

oportunes. 

Taula10 . Llistat d’operacions d’explotació trimestrals. 
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4.2.5 Operacions anuals. 

 

Operacions d’explotació anuals. 

Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista: 

– Manteniment. 

– Explotació. 

– Conservació. 

Realització del mostreig i de les anàlisis següents:  

Humitat del fang.  

Matèria orgànica del fang.                        

Matèria mineral del fang. 

Taula11 . Llistat d’operacions d’explotació anuals. 

Al tractar-se d’una depuradora biològica és de màxima importància la preservació dels 

microorganismes, donat que en cas de produir-se la seva mort, el procés pot tardar 

molts dies a regenerar-se. Degut a això és de suma importància: 

� No parar l’aireig un temps superior a tres hores. 

� Assegurar que el pH es manté pròxim a 7. 

� Evitar que entrin tòxics. 

Si es produeix algun accident a la planta i s’aboquen productes tòxics pel procés 

biològic, convé tancar la comporta d’entrada d’aigua a la depuradora, prenent totes les 

mesures que es considerin necessàries, entre elles avisar a la autoritats competents. 

Quan es dugui a terme la posada en funcionament del procés, es calibraran 

exactament els nivells òptims de funcionament i la intensitat de tots els controls. És per 

això que el present manual s’ha de considerar com a provisional i subjecte a revisió. 
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5. Operacions de conservació. 

5.1 Conservació de l’obra civil. 

 

Malgrat que els edificis i l’obra civil d’una EDAR estan fets de materials resistents, cal 

mantenir-los en bones condicions no tan sols perquè no es facin malbé sinó també per 

tal d’evitar que el seu aspecte exterior doni la impressió de deixadesa. Així doncs es 

realitzaran totes les operacions per conservar en perfectes condicions l’obra civil, els 

vials de servei, la jardineria i la pintura tant de les instal·lacions d’obra civil com dels 

equips. 

Les activitats de conservació a dur a terme seran bàsicament les següents: 

1.- Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials.  

2.- Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues en canonades.  

3.- Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil.  

4.- Retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització.  

5.- Conservació de la jardineria. 

6.- Reparació de l’obra civil.  

7.- Reparació de la tanca de la planta.  

8.- Tenir en bon estat els serveis (WC, lavabo, etc.).  

9.- Reparació de sòls, finestres, drenatges d’edificis,degoters etc.  

10.- Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria.  

 

5.2 Conservació de la jardineria. 

 

L’entorn i l’aspecte de l’estació depuradora és important per minimitzar el seu impacte 

visual. Així l’enjardinament de la zona: els arbres, les plantes, la gespa, que es planti 
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contribuirà a crear un entorn agradable tant pels habitants del municipi de Figuerola 

del Camp com per al personal que realitza les tasques pròpies d’aquest centre de 

treball i les persones que realitzen visites periòdiques o ocasionals a les instal·lacions. 

Bàsicament, les tasques de manteniment de les zones enjardinades es concreten en: 

– Programar el reg per aspersió i/o goteig necessari, depenent de les condicions 

edafoclimàtiques. Mantenir el sistema, revisant l’obturació dels aspersors i 

substituint les peces malmeses. 

– Mantenir netes les zones enjardinades.  

– Segar en la freqüència precisa.  

– Abonar quan sigui precís. 

– Eliminar tot vegetal que fisiològicament imposi un perjudici per a les zones 

enjardinades.  

– Tractar plagues d’insectes i/o fongs. 

– Podar en la forma i temps precís per a la millor vegetació i conformació de les 

plantes.  

– Reposició de les plantes malmeses i plantar plantes de temporada. 

6. Despeses de manteniment. 

 

Les despeses de manteniment d’una planta depuradora son de dos tipus, despeses 

fixes i despeses variables.  

 

6.1 Despeses fixes. 

 

Les despeses fixes  són aquelles que no depenen del volum d’aigua tractada i són 

independents del funcionament de la planta. 

Les despeses fixes es divideixen en: 

– Personal. 

– Energia elèctrica. 
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– Servei de recollida i neteja dels fangs 

– Manteniment i conservació. 

– Analítica i control. 

– Altres despeses fixes. 

El present estudi sobre les despeses fixes es basa en les següents premisses: 

a) El personal de plantilla és el mínim per atendre el servei continuat de les 

instal·lacions. 

b) Les operacions especials o situacions puntuals que demanen major mà d’obra, 

s’efectuaran recorrent al mercat laboral o empresarial, depenent de la 

naturalesa tècnica del mateix. 

c) El manteniment d’ús i el preventiu seran efectuats pel propi personal, excepte 

aquells que per la seva singularitat tècnica requereixin una marcada 

especialització. 

d) El manteniment correctiu i energètic i ambiental es repartiran equitativament 

entre el personal propi i les assistències exteriors. 

 

6.1.1 Personal. 

 

En les despeses de personal s’inclouen únicament les derivades de la retribució dels 

tècnics, operaris i administratius en tota l’extensió: nòmina, seguretat social, hores 

extres, etc. 

En el cas de l’EDAR de Figuerola del Camp,  

� la plantilla serà de tres persones amb la distribució horària següent:Per a la 

realització de les tasques habituals de manteniment i explotació es preveu la 

dedicació d’un oficial de manteniment (oficial 1ª electromecànic) a 25% i un peó 

(operador de planta) al 100%. Estaran recolzats per un cap de planta amb una 

dedicació del 10%. 

� La interpretació de la posta en marxa del procés anirà a càrrec d'un servei de 

laboratori, que assistirà al cap de planta.  
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Plantilla: 

a) El cap de Planta: 

Funcions a realitzar 

� Serà el responsable de les incidències del Servei front a la Propietat. 

� Supervisarà el compliment del llibre diari del Servei. 

� Supervisarà i ajustarà els paràmetres del procés. 

� Dirigirà i supervisarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització 

com en la seva execució. 

� Solucionarà amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles 

avaries i anomalies que sorgeixin a l’explotació. 

� Establirà les normes a seguir en política de personal. 

� S’encarregarà de l’estricte compliment de les normes de Seguretat i Salut en el 

treball. 

� Realitzarà, d’acord amb les dades de les parts de control d’explotació, els 

comunicats mensuals i informes, que s’enviaran a la Propietat. 

� S’encarregarà de la sol·licitud d’ofertes de materials, de la realització de 

comandes, de les proves de recepció de materials, etc. 

� Realitzarà, tots els estudis que resultin d’utilitat per a la interpretació de la 

marxa del procés. 

� Informarà a la Propietat dels abocaments que inhibeixin el procés biològic. 

� Controlarà els cabals diaris. 

� S’encarregarà de la tramitació de nòmines, Seguretat Social, accidents 

laborals, etc. 

� Realitzarà la gestió de compres i estocs del magatzem. 

� Supervisarà la documentació de treball i control. 

� Establirà un pla de millores, d’acord amb les directrius de la Propietat. 

� Tindrà poder per executar totes les ordres que emanin de la Propietat. 

� Controlarà els consums d’aigua, energia elèctrica, reactius, etc. 

Jornada laboral: 

� 4 hores setmanals. 

 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 17: Estudi d’explotació i manteniment 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
21 

 
 

b) Oficial de manteniment: oficial 1ª electromecàni c. 

Dependència 

� Directament del Cap de Servei 

Funcions a realitzar 

� Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal·lació i molt 

específicament pel que fa referència a la planificació i fiscalització. 

� Organitzarà, planificarà i fiscalitzarà el magatzem de recanvis i gestionarà 

l’estoc dels mateixos. 

� Realitzarà les operacions de manteniment elèctric i mecànic amb l’ajuda del 

personal de planta. 

� Es responsabilitzarà de la solució de les avaries que es presentin. 

� Adoptarà les mesures necessàries per a portar a terme el manteniment 

preventiu i correctiu. 

Jornada Laboral 

� 10 hores setmanals. 

c) Operador de planta.  

Dependència 

� Directament del Cap de Planta 

Funcions a realitzar 

� Control, vigilància i neteja d’equips i instal·lacions. 

� Inspecció del funcionament electromecànic. 

� S’encarregarà de les retirades de greixos i flotants. 

� Realitzarà les operacions necessàries descrites en els controls de la 

planta,procés i manteniment programat. 

� Recollida i transport de mostres. 

� Detecció d’anomalies. 

� Col·laborar en els desmuntatges especials de manteniment que així ho 

necessitin. 
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� Complimentarà les caselles corresponents als comunicats de control. 

Jornada laboral. 

� 40 hores setmanals. 

 

6.1.2 Despeses d’energia elèctrica. 

Aquest apartat inclou la part fixa del cost de l’energia elèctrica que no depèn del cabal 

que es tracta, sinó de la potència contractada. L’energia elèctrica es composa dels 

termes de potència contractada més els consums dels equips el funcionament dels 

quals no té una dependència proporcional del cabal que s’estigui tractant. 

Les tarifes de referència que s’aplicaran al consum elèctric a l’EDAR és la 

corresponent a potència contractada superior a 25 kW, que és 1,40762€/kW/mes. 

 

6.1.3 Despeses de manteniment i conservació. 

En manteniment i conservació s’inclouen les despeses derivades de: 

� El manteniment dels equips en les seves diferents versions: manteniment d’ús, 

manteniment preventiu, manteniment correctiu, manteniment modificatiu i 

manteniment energètic i ambiental. 

� La conservació de l’obra civil, vials, jardineria, etc. 

 

6.1.4 Despeses d’analítica i control.  

Es fa provisió d’una partida corresponent a anàlisi per al control i optimització del 

funcionament de la planta i per a diagnosi dels eventuals problemes. 

 

6.1.5 Altres despeses fixes. 

S’agrupen en aquest apartat la resta de costos fixes com poden ser els administratius i 

estructurals que són necessaris per al funcionament de la planta. 
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6.2 Despeses variables. 

 

Les despeses variables  estan directament associades a la quantitat i qualitat del 

cabal tractat. És a dir, les despeses variables no només depenen del volum d’aigua 

tractada, sinó que també estan en funció de la contaminació que porten les aigües 

residuals. De tota manera, aquesta possibilitat està fora de l’objectiu que es busca 

amb aquest estudi de despeses, la principal missió del qual és donar una magnitud 

econòmica realista sobre les despeses d’explotació, manteniment i conservació. 

Les despeses variables es divideixen en: 

– Despeses energètiques variables. 

– Gestió de fangs. 

– Residus i pretractament. 

– Despeses dels reactius.   

 

6.2.1 Despeses energètiques variables.  

L’energia consumida es calcula sobre el cabal de disseny de la planta depèn, amb 

proporcionalitat, del cabal que arribada realment en cada moment. Cal tenir en compte 

que el preu de l’energia elèctrica per a consumidors de les característiques de la futura 

EDAR és 0,082405 €/kWh. 

 

6.2.2 Gestió de fangs.  

Per al càlcul d’aquest cost es considera la contractació d’un gestor que es 

responsabilitzarà de la caracterització del fang i del transport fins al seu destí final, el 

destí estimat ha estat d’un 100% a abocador. Tanmateix, en el cas de que el destí dels 

fangs fos diferent al de l’abocador, l’import del cost de gestió del fang serà un altre, 

prèvia justificació de la nova destinació. 
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6.2.3 Residus i pretractament.   

La naturalesa dels residus que s’han de retirar és la següent:  

– Residus procedents del pou de gruixos. 

– Residus procedents del Pretractament. 

– Fangs 

Respecte als residus procedents del pou de gruixos i pretractament, s’ha previst que 

siguin retirats mitjançant un contenidor de 1100 l que serà retirat pels serveis 

municipals de recollida de brossa.  

Tal i com es justifica a l’annex de dimensionament funcional, la producció diària de 

residus procedents del pou de gruixos, s’estima en 2,33 l/d mentre que la producció de 

residus en el pretractament puja a 7,95 l/d. Així doncs, el volum total de residus 

procedents del pou de gruixos i pretractament a retirar serà: 

10,28 l/d x 365 = 3752,2 l 

I per tant es necessitarà retirar un nombre de contenidors de1.100 litres igual a: 

3,75 / 1,1 = 4 contenidors a l’any. 

 

6.2.4 Despeses dels reactius.   

Per obtenir els paràmetres desitjats de fòsfor a la sortida de l’efluent, és necessària la 

seva precipitació química. Per això cal emprar clorur fèrric, les característiques del 

qual s’especifiquen en l’annex de Dimensionament funcional de l’EDAR. A partir dels 

càlculs realitzats s’obté que la quantitat de reactiu necessària és de 5,62 l/d. 
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7. Pressupost d’explotació per capítols. 

7.1 Partides de despeses fixes. 

7.1.1 Personal.   

 

Nº Funció Categoria 

professió 

% 

dedicació. 

Preu 

unitari(€/any) 

cost empresa. 

Preu total (€/any) 

cost empresa. 

1 Cap de 

planta 

Tècnic 

superior 

10 55000,00 5500,00 

1 Oficial 

manteniment 

oficial1ª 

electromecànic 

25 20000,00 5000,00 

1 Peó Operador de 

planta 

100 14000,00 14000,00 

 Hores extres   900 900 

Total personal  25400,00 

Taula12 . Llistat de sous del personal. 

 

Servei de recollida i neteja dels fangs .  

Degut a les particularitats de la planta, es preveu la contractació del servei de recollida 

i neteja dels fangs.  

Prestació del servei    

– Central de tractament de fangs   Planta de Reus (Baix Camp) 

– Distància del sistema a central   20 km 

– Règim de visites     2 visites/mes 

– Personal per visita     1 persones 

– Velocitat amb turisme    80 km/h 

– Velocitat amb vehicle industrial lleuger  60 km/h 

– Velocitat amb vehicle industrial pesat  45 km/h 

– Neteges dels pous de bombament   1 vegades/any 
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– Rendiment neteja del pou de bombament  4 h/pou 

– Neteges dels col lectors de gravetat   1 vegada/5 anys 

– Contaminació de l’aigua    350,00 mg DBO5/l 

– Producció específica de fangs   0,645 kg MS/kg DBO5 

– Concentració d’extracció de fangs de la sitja 35 kg MS/m3 fang 

Dedicació del camió cuba al servei 

– Volum cuba d’evacuació de fangs líquids  15 m3 

– Feines de neteja de pous de bombament  8 h/any 

– Feines de neteja dels col lectors   8 h/any 

– Evacuació dels fangs     Variable segons producció 

Resum: Es calcula una despesa de 600 €/any en concepte de xofer del camió-cuba. 

TOTAL DESPESA DE PERSONAL  = 26000,00 €/any. 

 

7.1.2 Energia elèctrica.  

 

Concepte Terme de potència  

(€/kW any) 

potència 

contractada 

(kW) 

Preu total 

(€/any) 

Potència contractada 

EDAR 

20,633 25 515,8 

Total energia elèctrica 515,8 

Taula13 . Consum elèctric fix. 
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7.1.3 Manteniment i conservació d’obra civil, urban ització i equips 

d’EDAR. 

 

Concepte Cost inversió 

(€) 

% 

repercussió 

Preu total 

(€/any) 

Obra civil, urbanització i equips 

electromecànics EDAR 

693.282,79 0,5 3466,41 

Tota l manteniment i conservació  3466, 41 

Taula14 . Cost del manteniment dels equips. 

 

7.1.4 Despeses analítica i control. 

 

Analítics  Núm. de mostres anuals  Cost unitari  Cost  

 Influent Efluent Licor-mescla   

DB05 12 12 0 3,85 €/Ut 92,40 €/any 

DQO 12 12 0 5,15 €/Ut 123,60 €/any 

SS 12 12 12 1,80 €/Ut 64,80 €/any 

SSV1 0 0 12 1,50 €/Ut 18,00 €/any 

Total despeses d’analítica de control  298,80 € / any 

Taula15 . Despeses d’analítica de control 

 

7.1.5 Altres despeses fixes. 

 

Productes, materials i serveis. 

Assegurança de Responsabilitat Civil 300,00 € / any 

Pla de prevenció i mesures correctores 500,00 € / any 

Inspeccions elèctriques 100,00 € / any 

                                                
1 SSV significa sòlids suspesos volàtils, i són els sòlids presents en el licor-mescla susceptibles a ser 
calcinats a 550 ºC. 
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Gestoria de personal 180,00 € / any 

Material d’oficina 237,00 €/any 

Telefonia telecontrol 288,00 €/any 

Mòbils treballadors 400,00 €/any 

Equipaments treballadors (vestuari, materials, seguretat, etc.) 100,00 € / any 

desplaçaments 680,00 € / any 

Conservació jardineria 1130,00 € / any 

Material fungible 250,00 € / any 

Neteges 1140,00 €/any 

material fungible de laboratori. 118,00 €/any 

Aigua 332,00 €/any 

Analítica externa 2340.00 €/any 

Servei de camió Cuba 600,00€/any 

Total altres despeses vàries 8695,00 €/any 

Taula16 . Llistat de despeses vàries. 

 

7.1.6 Resum de les despeses fixes.  

 

Total personal 26000,00 €/any 

Total despesa d’energia elèctrica consumida fixa 515,8 €/any 

Total manteniment i conservació 3466, 41 €/any 

Total despeses d’analítica de control 298,80 € / any 

Total altres despeses vàries 8695,00 €/any 

Total despeses fixes  39390,01 €/any 

Taula17 . Resum de despeses fixes. 
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7.2 Partides de despeses variables. 

7.2.1 Energia elèctrica variable.  

 

Concepte Tarifa Consum 

elèctric 

(kWh/dia) 

Preu 
energia 
(€/kWh) 
 

Preu total 

(€/any) 

Energia EDAR 3.1.A 227,57 0,082405 6.844,81 

Total energia elèctrica 6.844,81 

Taula18 . Consum d’energia elèctrica variable. 

 

7.2.2 Residus i pretractament. 

 

Concepte Consum/ 

producció 

Preu unitari 
(€/unitat) 
 

Preu total 

(€/any) 

Residus desbast (m3/any). 5,08 11,80 59,94 

Sorres (m3/any). 5,93 11,80 69,97 

Clorur de ferro (kg/any). 2.044 0,56 1.144,64 

Total  1.274,55 

Taula19 . Preu dels residus. 

 

7.2.3 Evacuació de fangs 

 

Per l’evacuació de fangs s’ha calculat una mitja de 2 viatges mensuals. Cada viatge té 

un cost aproximat de 140 €. 

El cost anual serà de 3.360 €. 
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7.2.4 Resum de les despeses variables. 

 

 

Energia elèctrica     6.844,81 €/any 

Residus i pretractament 1.275,55 €/any 

Evacuació de fangs 3360,00 €/any 

Total despeses variables  11.480,36 €/any 

Taula 20 . Resum de les despeses variables. 

 

7.3 Cost total explotació i manteniment de l’EDAR. 

 

 

Total costos fixes.    39.390,01 €/any 

Total costos variables    11.480,36 €/any 

Cost total d’explotació i manteniment

  

50.870,37 €/any 

Taula 21 . Cost total d’explotació i manteniment. 
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ANNEX 18  

ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL I 

MESURES CORRECTORES. 
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1. Introducció. 

 
La xarxa de sanejament del terme municipal de Figuerola del Camp, recull les aigües 

del nucli urbà a través dels diferents col·lectors que, circulant pels principals carrers de 

la població, acaben abocant directament a la Rasa de les Aligueres un torrent que 

travessa el municipi. Per aquest motiu s'ha previst construir una estació depuradora 

d'aigües residuals, element que, a causa del seu funcionament, de la superfície que 

ocupa i del producte que tracta, altera en major o menor grau el medi que l'acull, 

generant en ocasions un cert rebuig per part de la societat, sobretot en referència a la 

seva ubicació a prop dels nuclis urbans. 

Encara que la implantació d'una instal·lació de tractament d'aigües residuals és, per si 

mateixa, una acció positiva, les característiques d'una planta, la seva ubicació, la línia 

de tractament, els residus generats, etc. poden incidir desfavorablement sobre el medi 

on s’instal·larà.  

En aquest estudi es pretén exposar els efectes mediambientals i les repercussions 

derivades de la construcció i explotació de l'EDAR per a la població d’estudi. A partir 

d'aquests efectes, s'han de descriure les mesures necessàries per tal de minimitzar o 

corregir els impactes produïts. 

La planta de tractament d’aigües residuals serà inferior a 10.000 habitants- equivalents 

(550), i d’acord al Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener del 2008, pel qual 

s’aprova el text refós de la “Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos”. 

Aquesta defineix en els seus annexes I i II els projectes que requereixen ser sotmesos 

al procediment d’avaluació d’impacte ambiental (EIA). 

La realització de les obres compreses al present projecte no afecten als supòsits d’EIA 

establerts per el Reial Decret al Grup 7 apartat “d” de l’annex I, ni al apartat “d” del 

Grup 8 de l’annex II, i per tant, el projecte no haurà de sotmetre’s a una avaluació 

d’impacte ambiental. 
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2. Objecte d’estudi. 

 

Es redacta el present annex, amb l’objecte de: 

 

� Caracteritzar els espais de protecció existents a la zona del projecte. 

� Descriure les actuacions a realitzar. 

� Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se de 

l’execució del projecte. 

� Proposar mesures preventives i correctores. 

� Establir un Programa de Seguiment i Control d’Aglomeracions de Catalunya de 

menys de 2.000 habitants. Aquest programa es va començar a implantar l'any 

2002 i estableix que l'any 2015 tot el territori català haurà d'estar sanejat. 

 

Pel que fa a l’Ajuntament del municipi, té un elevat interès en la construcció d’una 

EDAR, així doncs es planteja la construcció de l'EDAR de Figuerola del Camp en base 

als següents criteris: 

 

� Tractar les aigües residuals del nucli urbà de Figuerola del Camp que 

actualment l’aboquen a la Rasa de les Aligueres. 

 

� Les previsions de creixement urbanístic del municipi. 

 

� El compliment de les Directives europees sobre qualitat d'aigües i tractament 

d'aigües residuals – Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües 

residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc 

comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció 

de les aigües. 
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3. Descripció del projecte. 

 

L'estació depuradora projectada té com a objectiu primordial el tractament de les 

aigües residuals produïdes pel nucli de Figuerola del Camp. Per aconseguir aquest 

objectiu s'ha considerat fonamental ocupar la menor superfície de terreny, amb 

l'objectiu de reduir l'impacte sobre l'entorn socioeconòmic, el baix cost de 

funcionament del sistema i la bona integració amb l'entorn físic. Això és possible 

aconseguir-ho amb el sistema de ventilació perllongada dissenyat. 

Des del punt de vista del paisatge, els sistemes d'aeració perllongada poden presentar 

dificultats per integrar-se en el seu entorn. Ara bé, el disseny i la tipologia de les 

edificacions projectades presenten la possibilitat d'adaptar-se a les condicions 

topogràfiques de la zona, evitant així una major degradació de l'entorn. 

S'ha procurat que el projecte de l'EDAR no trenqués l'harmonia del paisatge i que no 

desentonés amb el seu entorn. Així doncs, l'edifici de control projectat és d'escassa 

altura i de petites dimensions, seguint les premisses bàsiques de disseny de les 

edificacions de l'entorn. A més, la localització característica de l'EDAR, en un terreny al 

costat d'una carretera (TV-2001) amb molt poc trànsit i la plantació d’arbres que 

impedeixin que sigui vista des de la mateixa, li confereix un reduït impacte visual en 

l'entorn. 

Pel que fa a la vegetació de la planta, s'ha procurat enjardinar amb gespa i arbres, 

havent de procurar que les zones enjardinades tinguin un aspecte impecable.  

La tanca exterior que delimita la parcel·la serà de malla metàl·lica, per no obstaculitzar 

l'observació visual de la planta per part de les persones que circulen pel camí contigu 

a la depuradora i no establir una barrera física que prèviament no existia. Aquesta 

tanca haurà d'estar sempre en bon estat, per així reflectir una imatge d'ordre, neteja i 

un treball de manteniment ben fet. 
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4. Espais de protecció natural. 

 

A continuació es detallen els espais de protecció que es troben més propers a la zona 

del projecte  

 

4.1 Espais naturals de protecció especial. 

 

En la zona on es situa l’EDAR no existeixen a la seva proximitat espais naturals de 

protecció especial. 

 

4.2 Xarxa Natura 2000. 

 

En la proximitat de la zona on es situa l’EDAR no existeixen espais naturals de 

protecció especial. Tot i que a la part nord del terme (Fig.1) existeix un espai que 

pertany a la xarxa natura 2000. 

 
Fig.1.  Mapa on es mostren les zones protegides prop de Figuerola del Camp (font: mapaidec.icc.cat) 

  

EDAR 
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4.3 Espais d’interès natural 2009. 

El municipi de Figuerola del Camp pertany a la comarca de l’Alt Camp i aquesta 

comarca té un 28% del seu territori inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). 

 
Fig.2.  Mapa on es mostren les zones incloses en el PEIN més properes a Figuerola del Camp (font: 

mapaidec.icc.cat) 

4.4 Aqüífers protegits.  

El municipi de Figuerola del Camp es troba dins la zona dels aqüífers protegits 

anomenat Aqüífers de l’Alt Camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.  Mapa on es mostren la zona d’aqüífers protegits (font: mapaidec.icc.cat) 
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Fig. 4. Zones declarades vulnerables als nitrats i aqüífers protegits. Font: aca-web. 
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Fig. 5. Unitats hidrogeològiques de l'Alt Camp (segons Pérez i Troncoso, 2001. 

5. Inventari ambiental. 

5.1 El clima. 

Figuerola del Camp es troba a la comarca de l'Alt Camp. A causa de la localització 

interior d'aquesta comarca, les temperatures solen ser baixes a l'hivern i altes a l'estiu, 

és a dir, temperatures típiques d'un clima sec amb poca humitat.  

La precipitació mitjana anual a la zona és de 478 mm, amb intensitats especialment 

elevades a la primavera (abril i maig) i tardor (octubre i novembre). La temperatura  

mitjana és d’ aproximadament 15,6 º C; destacar que la temperatura mitjana del mes 

més fred (gener) és de 5 º C i que la temperatura mitjana del mes més càlid (agost) és 

de 24 º. 
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5.2 Les aigües superficials. 

Els corrents superficials de l’Alt Camp són molt poc significatius, i formen part de la 

conca del Francolí i del Gaià.  

Els corrents autòctons són molt limitats pel que fa a l'extensió de les conques i, per 

consegüent, als cabals que aporten. La massa d’aigua està situada a la província de 

Tarragona. A la comarca de l’Alt Camp, el nucli urbà més important és Valls. A 

excepció del límit sud la resta coincideix amb l’àrea 309 “Camp de Tarragona”. La 

delimiten els següents municipis, des de la part nord-est en sentit antihorari: Des del 

nord de les urbanitzacions de la Cabra del Camp en direcció sud-oest es creua El Pla 

de Santamaria fins a la població de Figuerola del Camp; en la mateixa direcció se 

segueix cap al nucli de Caseriu creuant Valls i es segueix fins Alcover en el límit amb 

la Selva del Camp; es continua cap a l’est pel límit sud dels municipis de Perafort, 

Vallmoll, Nulles i Vilabella, des d’aquest punt gira direcció nord-est, creua Vilabella, 

Montferri, Rodonyà, Vila-rodona i Aiguamúrcia, continuant cap el nord-oest fins a 

Querol. 

El límit nord coincideix amb un límit de falla de direcció NE-SO que enfonsa el bloc sud 

des d’Alcover fins el Pont d’Armentera, des d’aquest municipi fins Aiguamúrcia. El límit 

oriental està definit per una falla de direcció NO-SE i amb cabussament cap a la 

cubeta (sud-oest), que posa en contacte els materials detrítics amb les calcàries i 

margues del Mesozoic. Per aquest límit la massa d’aigua es recarrega. El següent límit 

sud-est, amb materials carbonatats i margosos d’edat juràssica i miocena es posen en 

contacte amb els de la cubeta. En aquest sector es diferencien dos tipus de límits, el 

primer fins a la zona de Salomó està marcat per un encavalcament i aixeca l’arc 

perifèric de Bonastre i el massís de Bonastre, i el segon, des d’aquesta zona, 

coincideix amb una falla normal, denominada Salou – La Secuita i arriba fins el 

municipi de Renau. Aquesta superfície presenta una inclinació de l’ordre del 20% amb 

cabussament cap al centre de la cubeta. Per aquest límit la massa d’aigua es 

descarrega. El límit sud es un límit de descàrrega i està definit pel Decret 328/88 i 

limita amb el Baix Francolí. El límit inferior es troba el voltant de 150-200 metres per 

sota del nivell del mar, marcat per un nivell impermeable d’argiles.  
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5.3 Medi físic.  

En la posició més meridional de les tres comarques que formen la regió del Camp de 

Tarragona, l’Alt Camp, amb una superfície de 214,5 Km2 i una població al voltant de 

45.000 habitants repartits en 23 municipis i amb centre comarcal a Valls, presenta una 

diversitat de perfils, de qualitats botàniques i minerals que fan evident la seva varietat 

de facetes.  

La comarca conté una part plana formada per sediments quaternaris, els quals 

comprenen la major part dels límits del Alcover, el Milà, la Masó, el Rourell, Valls, 

Nulles, Alió, Puigpelat, Bràfim i Rodonyà. La part comarcal més muntanyosa 

constitueix la perifèria al nord i a l'est, el fragment de les muntanyes de Prades que 

forma els límits de Mont-ral i la Riba i la serra de Miramar fan de límit al nord amb la 

Conca del Barberà. 

El bloc del Gaià, amb les poblacions de Querol, el Pont d'Armentera i part d’ 

Aiguamúrcia, Vila-rodona, Rodonyà i Masllorenç, fan de confí a llevant amb les 

comarques de l'Anoia i del Penedès. Així doncs, del Miocè emergeixen diversos nivells 

mesozoics que suporten el Neozoica, el qual culmina amb 982 metres al turó de 

Montagut i amb 995 metres a la muntanya de Formigosa.  

 

5.4 Vegetació i fauna. 

 

La vegetació és similar a la de les comarques circumdants, pròpiament de plana 

mediterrània encara que amb variacions molt locals. A partir dels 200 o 300 m destaca 

l'alzina (Quercus ilex) al costat d'arbustos i lianes, encara que a més altura i humitat es 

veu substituïda de pinassa (Pinus nigra). En la muntanya, en la perifèria de la  

comarca, destaquen comunitats de pinedes, entre les quals destaquen el pi vermell 

(Pinus sylvestris) i el roure de fulla petita, (Quercus Faginea Ssp. Valentina). En alguns 

espais s'acompanya de pi blanc (Pinus halepensis) i si el terreny és humit, de boix 

(Buxus sempervivens). Ocupen terrenys de muntanya i les planes lliures de cultiu. En 

terrenys calcaris i més secs, el terreny està ocupat per garrigues i altres matolls, 

altament susceptibles al foc i que han causat nombrosos incendis en la zona, 

provocant la disminució d'alzines. 
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La microfauna associada a les llacunes sol estar constituïda principalment per 

organismes aquàtics: crustacis, rotífers i larves d'insectes. Aquests organismes solen 

estar presents a les llacunes de sedimentació i en les de afinament. És de destacar la 

presència generalitzada de les puces d'aigua (Daphnia). La qualitat dels efluents 

augmenta on hi ha abundància de Daphnia, ja que s'alimenten d'algues, reduint la 

concentració de matèria en suspensió. 

La fauna superior associada als sistemes naturals sol ser abundant i variada. 

Normalment els ànecs viuen al voltant de les llacunes i estan presents de manera 

permanent en un gran nombre de sistemes. Altres aus observades són les garses, 

pardals i algunes espècies migratòries. S'ha comprovat que la presència de vegetació 

a prop de les llacunes serveix de protecció davant petits rosegadors, conills, guineus, 

gats i aus. A les llacunes de afinament poden desenvolupar peixos. Les llacunes 

atreuen la fauna de la zona, de manera que aquestes instal·lacions s'han convertit en 

molts casos en petites reserves naturals en zones relativament alterades. 

No són pocs els casos on l'EDAR té un paper important enriquint l'hàbitat que l'envolta. 

Aquest tipus d'impacte és positiu, agradable per a la població i sinònim del bon 

funcionament de la planta depuradora. 

6. Descripció de les actuacions. 

Les obres que a continuació es descriuen consisteixen en l’execució de la planta de 

tractament d’aigües residuals. Les unitats d’obra a executar seran les següents: 

� Moviments de terra 

� Obra civil 

� Equip 

7. Afeccions sobre el medi físic. 

7.1 Impacte sobre l’ús del territori. 

 

El terreny on es proposa la implantació de la planta depuradora està destinat al conreu 

però actualment està en desús. No obstant això, a causa del efecte negatiu que 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 18: Estudi impacte ambiental. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
14 

 
 

produeix sobre l'activitat agrícola, s'ha proposat un dels sistemes de tractament que 

menor superfície requereixen, amb l'objectiu de minimitzar en la mesura del possible 

aquest efecte. 

Pel que fa als camins, només s'afectarà part d'una carretera existent (TV-2001). A 

més, s'habilitaran camins d'accés des de la carretera existent a la porta d'entrada del 

recinte.  

Els col·lectors que transporten l'aigua residual des de la zona urbana fins a la EDAR i 

des d'aquesta al riu, poden tenir filtracions cap a fora, contaminant terrenys, o cap a 

dins, diluint l'aigua que arriba a l'EDAR. Se suposa que l'execució de les obres tindrà 

lloc amb un grau de control alt per poder assegurar que no hi haurà filtracions d'aigua 

residual. 

7.2 Impacte sobre la geologia i el relleu. 

La parcel·la on s'ubica la planta forma una superfície pràcticament plana, donant lloc a 

un moviment de terres poc rellevant. Amb la qual cosa, l'explanació i les excavacions 

que s'han de portar a terme tot just produiran cap efecte sobre la erosionabilitat i 

l'estabilitat del terreny. A causa del reduït moviment de terres amb prou feines s'hauran 

de transportar terres a abocador, reduint així el possible impacte provocat per el seu 

abocament. 

No obstant això, sí que pot haver contaminació del sòl durant la fase de construcció 

com a conseqüència d'abocaments accidentals d'olis i lubricants de la maquinària 

emprada. 

Pel que fa a la cobertura vegetal retirada del terreny ocupat per les obres, caldrà 

valorar si és possible la seva reutilització. 

 

7.2.1 Mesures correctores 

Tot i produir-se un reduït moviment de terres, s'ha d'intentar minimitzar en la mesura 

del possible aquests moviments, així com el transport de terra a l'exterior de la conca 

on es duu a terme l’obra. Els talussos es realitzaran a partir del material excavat. 

Augmentant la cota de la làmina d'aigua i disminuint la profunditat a excavar, serà 

possible igualar el volum de terreny excavat amb el volum de terraplè. 
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No obstant això, és recomanable que durant la fase de construcció s'organitzin els 

moviments de la maquinària amb l'objectiu de minimitzar l'ocupació del terreny destinat 

a les obres i reduir la possible erosió. 

La cobertura vegetal extreta serà reutilitzada, en funció del seu valor, en altres cultius, 

per crear-ne de nous o bé per millorar la cobertura vegetal d'altres. Part d'aquesta 

cobertura vegetal s'utilitzarà també per a la cobertura exterior dels talussos i l'àrea 

enjardinada al voltant de l'edifici de control. 

Es disposarà també de diferents contenidors per a la recollida dels olis i lubricants 

usats per la maquinària durant les obres. 

 

7.3 Impacte del tractament de fangs. 

Tots els tractaments de depuració d'aigua residual generen uns fangs que després del 

seu tractament es poden aprofitar.  

El baix volum de fangs produïts per la futura EDAR de Figuerola del Camp 

desaconsella la construcció de sistemes de tractament de fangs propis, i considera 

que la millor opció és transportar els fangs a la planta de tractament més propera, tal i 

com fan la majoria d’EDAR’s de la zona. El fet que es desestimi la construcció d’un 

sistema de tractament de fangs no és tant pel cost del seu manteniment (que és molt 

reduït), sinó per la inversió inicial i la gran ocupació de l’espai que suposa. 

 

7.4 Impacte sobre la hidrologia de la zona. 

Com s’ha dit anteriorment les aigües residuals del municipi s’aboquen directament a la 

Rasa de les Aligueres. Aquest abocament pot estar comportant la contaminació, per 

matèria orgànica així com bacteriològica, del riu i l'aqüífer subterrani, a més dels 

terrenys pròxims a l'abocament de les aigües residuals no tractades. 

Amb el funcionament de la planta depuradora aquestes aigües seran conduïdes fins a 

l’EDAR i un cop depurada seran abocades al riu a la Rasa de les Aligueres. D'aquesta 

manera no es disminuirà la qualitat de l'aigua de la llera fluvial ni l'aqüífer subterrani, 

constituint així els efectes eminentment més positius de la posada en marxa d'aquesta 

planta depuradora. 
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8. Afeccions sobre el medi biòtic. 

8.1 Vegetació. 

La vegetació de la zona propera a la planta no pateix variacions importants. En la 

construcció del col·lector, només s'afectaran els matolls situats en els límits de la 

parcel·la. També cal destacar que durant la fase de construcció, la vegetació de la 

zona que envolta les obres es pot veure afectada pel moviment de la maquinària, que 

pot sobrepassar les rutes de transport que es fixin, i també per la generació de grans 

quantitats de pols . En la fase d'explotació no es produeix cap canvi substancial a 

afegir en la fase de construcció. 

8.1.1 Mesures Correctores 

Durant la fase de construcció s'ha d'evitar al màxim la producció de pols mitjançant 

regs freqüents, ja que sinó gran part d'aquest sedimentarà sobre els cultius que hi ha 

pròxims a la parcel·la de l'EDAR. 

Es recomana, un cop finalitzada la fase de construcció, dur a terme una repoblació de 

les zones afectades i de l'interior de la planta incloent els talussos. A causa de la gran 

velocitat de creixement i propagació de la vegetació al voltant és necessari mantenir 

un programa de gestió que inclogui: 

segues de manteniment cada 2-3 anys; Segons com evolucioni el creixement de la 

vegetació en els terrenys i tanques de l’EDAR 

 

8.2 Fauna. 

En una obra d’aquest tipus la fauna de la zona no es veurà afectada. 

Pel que fa als insectes, una possible plaga per culpa de tenir aigua estancada, tenint 

en compte el sistema de tractament implantat, ventilació prolongada, la proliferació 

d'insectes serà inexistent. 

No obstant, donades les característiques de l’obra, podria ser possible un creixement 

de la població d’insectes però en cap suposaria un fet preocupant. 



Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Annex 18: Estudi impacte ambiental. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
17 

 
 

8.2.1 Mesures correctores 

Si degut al mal funcionament de l’obra hi hagués proliferació d’insectes seria preferible 

sempre evitar l'ús d'insecticides. Si la presència d'insectes persisteix i es decideix 

emprar insecticides per al seu control, s'ha de procurar que aquest no contamini 

l'aigua. Una altra possible mesura és la instal·lació de nius per a aus que s'alimenten 

d'insectes. Aquests nius es poden situar en els arbres de l'EDAR i propers a la 

mateixa. 

9. Afeccions sobre l’ésser humà. 

9.1 Qualitat de l’aire. 

Durant la fase de construcció hi ha un empitjorament de la qualitat de l'aire a causa 

principalment de la pols aixecada per la maquinària, a més de l'emissió dels gasos 

d'escapament. Durant l'explotació de la planta, la qualitat de l'aire a la zona no es 

veurà afectada per aquest aspecte, ja que no es realitzarà cap activitat susceptible 

d'incidir, positivament o negativament, sobre l'atmosfera. 

9.1.1 Mesures correctores 
 

S'aconsella que, durant la fase de construcció, hi hagi una aspersió d'aigua sobre la 

superfície exposada al vent en llocs de apilat i en els camins de circulació de 

màquines. 

9.2 Emissió d’olors 

En principi aquest no ha de ser un problema important a la planta depuradora de 

projecte a causa de les causes que s'indiquen a continuació: 

� En els sistemes d’aeració perllongada la molèstia produïda per olors constitueix 

un problema atípic. 

� L'EDAR es troba a una distància d’uns 800 m del nucli de població de Figuerola 

del Camp. 

De tota manera és convenient valorar les possibilitats que aquestes olors apareguin i 

s'han d'estudiar els mètodes d'eliminació. 
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9.2.1 Mesures correctores 

Les solucions a les causes de les males olors són les següents: 

� Sobrecàrrega: En primer lloc convé fer un bypass de la planta fins que es 

localitzin les fonts de la sobrecàrrega i deixin d'alimentar la planta. Depenent de 

la gravetat d'aquests contaminants les lleres poden recuperar-se ràpidament o 

passar força temps en mal estat. Una possible solució per agilitzar el procés és 

renovar l'aigua. Si la sobrecàrrega és deguda a un problema en el procés de la 

planta, l'única solució és recircular part de l'efluent (requerirà la instal·lació de 

bombes). 

� Zones mortes: Poden ser degudes a diferents causes. Una d'elles és un mal 

disseny de les entrades i sortides de l'aigua, conseqüentment caldrà dissenyar 

tenint en compte aquest fet per tal d'evitar el problema. També poden ser 

degudes a l'acumulació de fangs, de manera que caldrà retirar-los. 

9.3 Soroll 

El sistema de ventilació prolongada comporta problemes freqüents de sorolls a causa 

de tota la maquinària associada a aquest sistema. No obstant això, tota la maquinària 

estarà instal·lada a l'interior de l'edifici de control, pel que no hauria de representar un 

problema greu en estar situats els habitatges a una distància prudent. 

També es produirà una modificació del nivell sonor durant la fase de construcció, 

deguda a la circulació de camions i al funcionament de la maquinària. És un problema 

comú en la majoria de les obres i que presenta difícil correcció. 

Com a mesures correctores i per tal de minimitzar aquests afectes s’utilitzarà 

maquinària proveïda de silenciadors, a part de procurar minimitzar el temps de treball 

de la mateixa. També es comprovarà que els tubs d'escapament i catalitzadors de la 

maquinària funcionin correctament. 

9.4 Impacte Social 

En general, els sistemes de depuració d'aigües residuals es perceben com un benefici 

per a la comunitat. Alguns dels principals aspectes que s'han observat sobre això des 

d'un punt de vista social es recullen en els següents punts: 
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� Tot i l'escassetat d'informació que existeix sobre les depuradores, els habitants 

dels nuclis urbans reconeixen que són instal·lacions de gran importància, ja 

que eviten el deteriorament ambiental i milloren la qualitat de vida de les 

comunitats. És de destacar els efectes positius del tractament de les aigües 

residuals des del punt de vista de millora de les conques dels rius, així com la 

disminució dràstica de riscos sanitaris per a la població de la zona, i en forma 

especial per a agricultors i consumidors. 

 

� S'ha observat un canvi de l'actitud davant els problemes ambientals des de que 

s'han instal·lat les EDARs. Es mostra un major interès per la conservació del 

medi ambient i la reforestació. 

 

� En millorar la qualitat de vida i les condicions ambientals, es pot produir un 

increment de les activitats productives, comercials i turístiques. Per tant, més 

que una despesa es considera en molts casos una inversió. 

10. Integració al paisatge 

en compte que l’EDAR disposarà d’una franja de vegetació de tancament i gran part 

de les instal·lacions es troben situades a l’interior d’un edifici, es produirà una 

integració al paisatge adequada i no suposarà un impacte visual negatiu. 

11. Programa de seguiment i controI. 

Per garantir l’aplicació de les mesures correctores proposades es realitzarà un 

Programa de Seguiment i Control que s’aplicarà durant la fase d’execució. 

A continuació es resumeixen, per a cada fase, els aspectes a tenir en compte per tal 

de controlar l’impacte ambiental. 

11.1 Fase d’execució 

Cal assegurar el manteniment de la maquinària controlant: les emissions de gasos de 

combustió, els nivells de sorolls generats pels motors i els vessaments líquids d’olis i 

combustibles. 
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També s’ha d’assegurar el reg dels camins de trànsit per evitar l’emissió de partícules 

en suspensió i la reparació dels mateixos camins deteriorats pel trànsit de la 

maquinària pesada. 

Per últim s’ubicaran lavabos químics pel personal 

11.2 Fase d’explotació  

S’haurà de realitzar una campanya de presa de mostres un cop s’iniciï el funcionament 

de l’EDAR per confirmar els objectius de qualitat. Els paràmetres a caracteritzar són: 

� Valors de DBO5 em mg O2 /l 

� Valors de DQO em mg O2 /l 

� Matèria en suspensió en mg /l 

� Matèria inorgànica en Equitox /m3 

� Quantitat de fòsfor total em mg P /l 

� Quantitat d’amoni total mg N-NH4 /l 

� Presència de clorurs en mg /l 

� Conductivitat a 25º en µS /cm 

� pH a 25º en uts 

12. Conclusions. 

La conclusió principal que es dedueix d'aquest estudi d'impacte ambiental és que les 

alteracions en el medi ambient són mínimes sempre que s'adoptin les mesures 

correctores adequades. Per tant, els efectes poden ser minimitzats, quedant en segon 

lloc, i resultant destacats els efectes positius de millora del medi receptor i de la 

qualitat de vida que es genera a l'entorn d'aquest mitjà receptor. 

Les principals alteracions, indicades en els apartats anteriors, són:  

(a) l'ocupació del terreny de cultiu on es va a implantar l'EDAR 

(b) sorolls durant la fase de construcció  

(c) risc reduït de proliferació d'insectes (en especial mosquits).  
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La resta d'aspectes, com sorolls durant l'explotació, tractament de residus o efectes 

sobre l'erosió de la zona, han estat tractats en l'elaboració del projecte. 
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ANNEX 19  

PLA D’OBRA. 
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1. Introducció. 

 
En el present annex es descriu la planificació dels processos que es seguiran en 

l’execució de les diferents unitats constructives que conformen el projecte. Cal tenir en 

compte també que el contractista té l’obligació d’elaborar-ne una altra segons el Plec 

de Prescripcions Tècniques Particulars i presentar-lo a la Direcció d’Obra per a la seva 

aprovació. 

Al final del present annex, es presenta un diagrama de Gantt de les activitats en funció 

del temps. 

El nombre aproximat de les setmanes necessàries per a l’execució de cada unitat 

d’obra, es calcularà en funció del volum d’obra de cada unitat i a partir dels rendiments 

per equips de les mateixes. 

2. Procés d’execució de les obres.  

 

S’estableix un termini d’execució de les obres de cent cinquanta dies hàbils (7 mesos) 

amb la previsió que la planta depuradora estarà totalment operativa al final d’aquest 

període La seqüència d’actuació de les principals obres és la següent: 

� Col·lector: replanteig, esbrossada i demolicions, excavació de rases i pous, 

instal·lació de canonades i pous, reblert i compactació. 

� EDAR 

� Obra civil: encàrrec i lliurament dels equips, excavació de fonamentació, 

moviment de terres en general, obra d’arribada i pretractament, reactor 

biològic, sitja de fangs, edifici de bufants i control, troneta de sortida, 

rases i pous per conduccions i serveis, urbanització. 

� Equips mecànics: obra d’arribada i pretractament, reactor biològic, 

decantador secundari, sitja de fangs, edifici de bufants i control. 

� Equips elèctrics: posada en marxa i proves de funcionament- 

� Neteja i acabats 

� Seguretat i salut 

� Fi d’obra 
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3. Planificació d’activitats.   

3.1 Col·lectors.  

 

Donades les dimensions i longituds dels col·lectors, les rases es podran realitzar amb 

retroexcavadora petita o mini. 

 

3.2 Conduccions i obra civil.  

 

Totes les noves instal·lacions dimensionades per a l’EDAR es podran realitzar d’acord 

a les fases d’execució que s’exposen posteriorment. Per a procedir a l’execució de les 

soleres s’han d’haver realitzat totes les conduccions. Després es col·loca el formigó de 

neteja, l’armat i formigonat de soleres. S’armen els murs, s’encofren i es formigonen; 

els procediments emprats seran convencionals. Les juntes de dilatació, retracció, 

construcció i estanquitat s’executaran paral·lelament al formigonat de la estructura. 

 

3.3 Equips electromecànics.  

 

Un cop realitzada l’obra civil es procedirà a la instal·lació, muntatge i proves de 

funcionament dels equips, respectant les fases d’execució. 

 

3.4 Instal·lacions elèctriques.  

 

Es procedirà a la instal·lació de tots els elements elèctrics necessaris de les 

instal·lacions, l’estesa de cablejats, equips d’enllumenat (interior, exterior i 

emergència), quadres de comandament, quadres elèctrics i es faran les proves i 

posada en funcionament dels equips. 
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3.5 Comandament i control.  

 

S’instal·laran el Centre de Control de Motors (CCM’s) necessaris per tal d’ integrar els 

equips que constitueixen l’EDAR. 

 

3.6 Urbanització.  

 

Per a procedir a la urbanització de la parcel·la de la depuradora es farà el replanteig, 

moviment de terres i la urbanització pròpiament dita que consistirà en col·locar 

elements de drenatge, vorades, paviment de voreres, paviment de vials de servei, 

sembrat de gespa, arbustos, arbrat, tanca perimetral definitiva i porta d’accés. 

4. Fases d’execució. 

 

Les principals fases d’execució són: 

FASE 1 TREBALLS PREVIS 

1- Replanteig de l’obra, que es realitzarà situant els punts principals de les noves 

instal·lacions.  

2- En un fase preliminar es procedirà a determinar els accessos de la maquinària i 

personal d’obra a la zona de treball. 

3- Realització de la tanca provisional de seguretat en el perímetre de la planta i 

anivellació del terreny a les cotes projectades i explanació de la zona d’actuació. 

FASE 2 CONSTRUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

1- Construcció de l’edifici de control, de les rases i pous per les connexions de l’obra 

civil i sitja de fangs. Instal·lació de les canonades. 

2- Execució del mòdul de tractament biològic, i sobreeixidor d’arribada, arqueta de 

repartiment i bypass, mesura de cabal, dipòsit d’aigua tractada i dipòsit de clorur fèrric. 

3- Execució de les canalitzacions tant de procés com de serveis i del col·lector 

d’arribada a l’ EDAR. 
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FASE 3 ACABATS 

1.- Durant l’execució de les diferents fases, un cop realitzada l’obra civil es procedirà a 

la instal·lació i muntatge dels equips. Una vegada instal·lats els equips de control, 

elèctrics i mecànics es realitzaran les proves necessàries de posada en funcionament 

de l’EDAR. 

2.- Urbanització, neteja de la zona d’obres i acabats.  

FASE 4. CONNEXIÓ DE LA PLANTA AMB EL COL·LECTOR 

5. Formació del diagrama de Gantt. 

 

A continuació es presenta el Diagrama de Gantt previst per a l’execució de les obres 

del projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del Camp.  

El temps d’execució total del projecte serà de cent cinquanta dies hàbils (7 mesos). 
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1. Introducció. 

 
L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents es detalla al present 

annex. En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes:  

2. Mà d’obra. 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus 

reals a la zona, i hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris 

incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra 

se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. 

D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses o totals per jornada de treball i 

hora per a cada una de les categories d’operaris.depuradora. La ubicació dels 

diferents elements de l’EDAR, que hauran de permetre el pas de vehicles pesats. 

3. Maquinària. 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, se’n determina el 

cost horari a partir del preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de 

l’amortització de la màquina, així com les despeses de conversació i assegurances. En 

cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i 

personal conductor o mecànic. 

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i  

que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les 

despeses horàries de cada una de les màquines. 

4. Preus de materials a peu d’obra. 

 Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-

lo amb els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o 

trencament durant la manipulació dels materials.  
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5. Descomposició de preus. 

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren 

als estats d’amidaments, tenint en compte, rendiment de cada màquina i del personal 

necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos, 

necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes he estat 

obtingut el cost directe, d’execució material de cada unitat d’obra, el detall del qual es 

trasllada als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 
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1. Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

 
 
PROJECTE CONSTRUCTIU: “Projecte de l’EDAR i els col·lectors de Figuerola del 

Camp (Alt Camp)” . 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Pressupost d’execució material .................... ..........................................493.720,83 € 

Despeses generals (13% sobre el PEM)...................................................... 64.183,71 € 

Benefici industrial (6% sobre el PEM) .......................................................... 29.623,25 € 

Subtotal  ......................................... ......................................................587.527,79 € 

IVA (18% sobre el subtotal) ........................................................................105.755,00 € 

Pressupost d’execució per contracte................ ......................................693.282,79 € 

Expropiacions ................................................................................................ 5.750,10 € 

Serveis afectats ......................................................................................................... 0 € 

Pressupost per al coneixement de l’Administració .. ..............................699.032,89 € 

 

El pressupost per al coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: 

SIS-CENTS NORANTA-NOU MIL TRENTA-DOS EUROS amb VUIT ANTA-NOU 

CÈNTIMS (699.032,89 €). 
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1. Introducció. 

 
 
L’obra de l’EDAR i col·lectors de Figuerola del Camp és pot dir que és una obra de 

petit valor comparada amb una gran obra d’infraestructures. Així doncs els estàndards 

que s’aplicarien a les grans infraestructures no tenen massa justificació en aquest cas 

ja que no es disposa dels mitjans adequats per aconseguir els grans rendiments que 

acostumen a tenir aquestes obres. És per aquest motiu que l’experiència en obres com 

la del present projecte és el control diari en els llocs on vagi treballant el Contractista 

seguint el ritme marcat per ell. 

 

2. Assajos a realitzar 

 

A continuació s’exposa una idea del número d’assajos a realitzar. 

2.1 Terres. 

 

En aquest apartat s’inclou el control de la idoneïtat dels materials proposats per el 

reblert i terraplè. Es preveu una granulometria, 5 Próctor Normal i 25 densitats naturals 

i humitats “in situ”, per als farciments de rases. 

Es preveu una granolumetria 2 Próctor Normal, un límit d’Atterberg, un equivalent de 

sorra, un assaig C.B.R, una assaig de matèria orgànica i 25 densitats naturals i 

humitats “in-situ” per als reblerts a executar. 

 

2.2 Tot-u. 

 

Es preveu una granulometria, un Próctor Normal, un Próctor Modificat, uns límits 

d’Atterberg, un desgast dels Àngels, un assaig d’equivalent de sorra, un assaig C.B.R., 
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un assaig per trobar el coeficient de neteja i 15 densitats naturals i humitats “in situ”, 

per a les bases granulars. 

 

2.3 Obres de formigó. 

 

Els volums de formigó no fan preveure la instal·lació d’una planta a la obra sinó que 

s’utilitzarà una planta de formigó propera. Per aquest motiu es preveu únicament el 

control de la consistència per al con d’Abrams i la fabricació, curat i trencament a 

compressió de 5 sèries de 5 provetes per als diferents elements de formigó a realitzar.  

 

2.4 Acer. 

 

 Es preveu un assaig de característiques geomètriques, un assaig de doblat desdoblat, 

un assaig de doblat simple i un assaig de resistència a tracció trobant el límit elàstic, la 

secció equivalent, ovalitat i l’allargament, per a les barres corrugades utilitzades en 

l’armat de l’estructura.  

Aquests assajos són una idea a priori en funció de les diverses quantitats de les 

unitats d’obra. Si més no, el Director d’Obra en el transcurs de la mateixa i segons les 

incidències que vagin passant, podrà indicar els assajos a fer, modificant o incloent 

d’altres més específics o més adients a les circumstàncies.  

 

3. Normativa. 

 
Les Normes per a cada assaig són les s’especifiquen tot seguit:  

Normativa dels assajos  

Assaig equivalent de sorra UNE-933-8 

Assaig Límits d’Atterberg UNE-103-103/103-104-94 

Assaig Próctor Normal UNE-103-500-94 
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Normativa dels assajos  

Assaig Próctor Modificat UNE-103-501-94 

Assaig granulomètric UNE-933-1 

Assaig C.B.R. UNE-103-502 

Assaig de desgast dels Àngels UNE-1097-2-99 

Assaig contingut Matèria Orgànica UNE-103-204 

Assaig densitat i humitat “in situ” UNE-103-503-95 

Assaig de resistència a tracció, límit elàstic, 

secció equivalent, ovalitat i allargament d’una  

barra d’acer corrugat 

 

 

UNE 7-474-92 

Assaig doblat- desdoblat UNE 7-475-92 

Assaig característiques geomètrics d’un acer UNE 36-068-94 

Construcció d’una sèrie de 3 provetes per a  

un assaig Marshall 

NLT-168-90 

Extracció de provetes testimoni NLT-168-90 

Taula 1. Normativa dels assajos de Control de qualitat.      

4. Pressupost. 

 
En aquest apartat es valorarà el cost d’aquests assajos per tal de poder donar un 

Pressupost aproximat del Pla de Control de Qualitat. Es valorarà el cost dels assajos 

tenint en compte els preus de mercat actuals vigents. També s’afegirà una partida d’un 

10% per a la realització de nous assajos en cas que fossin necessaris.  

Val a dir que si els resultats dels assajos fossin deficients, la repetició d’aquests aniria 

a càrrec del contractista; per aquest motiu en aquest annex es mostra la previsió sobre 

una adequada realització de l’obra que no obligui a repetir més d’un 10% dels assajos.   

Els preus utilitzats en aquesta valoració són els següents: 

Preus  dels assajos  

Assaig equivalent de sorra 18,20 € 

Assaig Límits d’Atterberg 62,15 € 

Assaig Próctor Normal 38,45 € 

Assaig Próctor Modificat 48,27 € 
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Preus  dels assajos  

Assaig granulomètric 25,90 € 

  

Assaig C.B.R. 88,27 € 

Assaig coeficient de neteja 17,84 € 

Assaig de desgast dels Àngels 77,89 € 

Assaig contingut Matèria Orgànica 25,79 € 

Assaig densitat i humitat “in situ” 11,32 € 

Assaig de resistència a tracció, límit elàstic, 

secció equivalent, ovalitat i allargament d’una  

barra d’acer corrugat 

46,92 € 

Assaig doblat- desdoblat 17,02 € 

Fabricació i trencament a compressió de 5 provetes de 

formigó 

79,05 € 

Assaig característiques geomètrics d’un acer 35,94 € 

Construcció d’una sèrie de 3 provetes per a  

un assaig Marshall 

104,46 € 

Assaig per a determinar el pes específic de la mescla 23,21 € 

Assaig per a determinar la densitat aparent 9,97 € 

Extracció de provetes testimoni 50,11 € 

Taula 2. Preus dels assajos de Control de qualitat.      

 

El nombre de cadascun d’aquests assajos és el que s’ha especificat en els apartats 

anteriors i aquests preus no són contractuables, és a dir, no estan inclosos en la baixa 

del Contractista, sinó que són preus orientatius amb la finalitat de fixar el cost del 

Control de Qualitat per a incloure’l en el Pressupost per a coneixement de la 

Administració.  

En aplicar aquests preus a les quantitats estimades anteriorment, s’obté el següent 

pressupost que seguidament es desglossa per capítols.  
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4.1 Terres  

 

4.1.1 Rases 

 
Rases 

Tipus d’assaig  unitats  Preu/ unitat  (€) Cost total  (€) 

Assaig granulomètric 1 25,90 25,90 

Assaig Próctor Normal 5 38,45 192,25 

Assaig densitat i humitat “in situ” 25 11,32 283 

total  501,15 

Taula 3. Cost dels assajos de rases.      

       

    

4.1.2 Terraplens 

Terraplens  

Tipus d’assaig  unitats  Preu/ unitat  (€) Cost total  (€) 

Assaig Límits d’Atterberg 1 62,15 62,15 

Assaig granulomètric 1 25,90 25,90 

Equivalent de sorra 1 18,20 18,20 

Assaig Próctor Normal 2 38,45 76,90 

Assaig densitat i humitat “in situ” 25 11,32 283 

Assaig C.B.R. 1 88,27 88,27 

Assaig contingut Matèria Orgànica 1 25,79 25,79 

total  580,21 

Taula 4. Cost dels assajos de terraplens.      

Cost assajos terres  

Total  rases  501,15 

Total terraplens  580,21 

Total terres  1081,36 

Taula 5. Cost total dels assajos de Terres.      
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4.2 Tot-u 

 
Tot-u 

Tipus d’assaig  unitats  Preu/ unitat  (€) Cost total  (€) 

Assaig Límits d’Atterberg 1 62,15 62,15 

Assaig granulomètric 1 25,90 25,90 

Equivalent de sorra 1 18,20 18,20 

Assaig Próctor Normal 1 38,45 38,45 

Assaig densitat i humitat “in situ” 15 11,32 169,80 

Assaig C.B.R. 1 88,27 88,27 

Assaig dels Àngels 1 77,89 77,89 

Coeficient de neteja   1 17,84 17,84 

Assaig contingut Matèria Orgànica 1 25,79 25,79 

Total  546,77 

Taula 6. Cost dels assajos de tot-u.      

 
 

4.3 Obres de formigó. 

 
Formigó  

Tipus d’assaig  unitats  Preu/ unitat  (€) Cost total  (€) 

Fabricació i trencament compressió de 5 

provetes de formigó 

1 79,05 79,05 

Total  79,05 

Taula 6. Cost dels assajos de formigó.      

 

4.4 Acers. 

Acers  

Tipus d’assaig  unitats  Preu/ unitat  (€) Cost total  (€) 

Assaig resistència a tracció, límit elàstic, 

secció equivalent, ovalitat i allargament 

d’una barra d’acer corrugat. 

1 46,92 46,92 
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Acers  

Tipus d’assaig  unitats  Preu/ unitat  (€) Cost total  (€) 

Assaig doblat- desdoblat 1 17,02 17,02 

Assaig doblat simple 1 11,57 11,57 

Assaig característiques geomètriques 1 35,95 35,95 

Total  115,46 

Taula 7. Cost dels assajos d’acer.      

 

4.5 Resum del Pressupost. 

 

Total terres  1081,36 

Total Tot -u 546,77 

Total formigó  79,05 

Total acers  115,46 

10 % Altres  182,86 

Total pressupost Control de Qualitat  2.004,90 € 

 
 

El cost de la previsió de despeses de Control de Qualitat és de la quantitat de  “dos 

mil quatre euros amb noranta cèntims (2004,90 €)” . 
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1. Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut . 

 
 
La finalitat del present Estudi de Seguretat i Salut (E.S.S) és: 

• Establir, les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 

professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, les previsions respecte a prevenció durant el 

temps de garantia, els locals preceptius d’higiene i benestar dels treballadors. 

• Facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits per part del/s 

Contractista/es, complint amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 

1995 i del Reial Decret 1627 / 1997, pel qual s’implanta la obligatorietat de la 

inclusió d’un E.S.S als Projectes d’edificació i obres públiques. 

D’aquesta manera, s’integren en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per les quals el/s Contractista/es, constructor/s pugui/n preveure i planificar, 

els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, la seva organització funcional i els mitjans a 

utilitzar, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa. Tot lo 

anteriorment esmentat haurà de quedar recollit en el Pla de Seguretat i Salut que, en 

fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, s’haurà de presentar per a la seva 

aprovació al Coordinador de Seguretat i Salut ( o en la seva absència a la Direcció 

facultativa). Es presentarà també davant l’Autoritat Laboral que serà l’encarregada de 

l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura. A més el PSS haurà d’estar a disposició 

permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels Tècnics dels Gabinets 

Tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la realització de les seves funcions.  
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2. Objectius de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

Els objectius de l’ESS són: 

– Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 

– Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims. 

– Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i 

individual del personal. 

– Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 

– Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 

– Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i 

segur de la maquinària que se’ls encomana. 

– Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits. 

– Regular la creació del Comitè de Seguretat i Salut. 

Igualment s’implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat 

que el Reial Decret 1627/1997 li concedeix. El Contractista serà l’encarregat d’enviar 

les còpies de les anotacions escrites als diferents destinataris. És responsabilitat del 

Contractista l’execució correcta de les actuacions preventives fixades al Pla i respon 

solidàriament de les conseqüències que es derivin de la no consideració de les 

mesures previstes per part dels subcontractistes o similars, respecte a les 

inobservances que foren a ells imputables. 

Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran 

comprovar en qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures 

previstes al Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. Així mateix, mitjançant aquest Estudi de 

Seguretat i Salut, es compleix allò que s’estipula a l’article 16 de la Llei 31/1.995 pel 

que fa a l’obligació de planificar l’acció preventiva a partir d’una avaluació dels riscs 

per la seguretat i salut dels treballadors. 
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3. Autor de l’estudi de Seguretat i Salut. 

 

Redactor E.S.S. :  Marc Querol Martí 

Titulació :   Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

Adreça:   Torrent Sant Feliu 29 

Població :   Cabrera de Mar 

 

4. Dades generals del projecte 

 

Les obres incloses en el present projecte són les corresponents a l’execució dels 

col·lectors i l’EDAR del nucli urbà de Figuerola del Camp (Alt Camp). 

 

4.1 Autor del projecte. 

 

Autor del Projecte :  Marc Querol Martí 

Titulació :   Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

Adreça:   Torrent Sant Feliu 29 

Població :   Cabrera de Mar 

 

4.2 Tipologia de l’obra. 

 

Projecte de construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals i col·lectors de 

Figuerola del Camp. 
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4.3 Situació. 

Emplaçament:  Figuerola del Camp 

Carrer, plaça... carretera TV-2001 

Codi postal:  43811 

Població:  Figuerola del Camp, comarca de l’Alt Camp (Tarragona). 

4.4 Comunicacions. 

 

Carretera:  TV-2001 De Figuerola del Camp al Pla de Santa Maria. 

Ferrocarril:  Renfe a Valls. 

Línia autobús:  autocars Plana (línia: Valls - Pla de Santa Maria - Cabra del  

   Camp – Sarral) 

 

 

Fig 1 . Font: google maps. 
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Fig2 . Font: Via Michelin 

4.5 Subministraments i serveis. 

 

Aigua :   Ajuntament (T: 977 630 175)       

Gas :    GARDON (bombones butà,  T: 977 601437 ) Valls  

   BP OIL ESPAÑA, S.A. Concesionaria de gas Propà a Figuerola  

   (Subministra la zona de la urbanització “la Cinta” i les escoles  

   municipals. T: 977 770094 )       

Electricitat :   ENDESA ( T: 935 094 000)       

Sanejament :   Ajuntament (T: 977 630 175)       

 

4.6 Pressupost d’execució material del projecte. 

 
El pressupost d’execució de material del projecte (PEM) de referència exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial és de SIS-

CENTS NORANTA-NOU MIL TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA -NOU 
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CÈNTIMS (699.032,89 €)., quantitat que s’especifica al document núm. 4 del present 

projecte.  

4.7 Termini d’execució. 

 

El termini d’execució de l’obra és de cent cinquanta dies, és a dir de 7 mesos hàbils, 

tal i com està indicat en la memòria del projecte. 

4.8 Mà d’obra prevista. 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 25 persones. 

4.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra. 

 

– Cap de colla. 

– Oficial 1a. 

– Oficial 1a jardiner. 

– Ajudant de jardiner. 

– Ajudant. 

– Manobre. 

– Manobre especialista. 

 

4.10 Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra.  

 

– Acer en barres corrugades. 

– Adobs minerals d’alliberament lent. 

– Adobs minerals sòlids de fons. 

– Baranes d’acer. 

– Barreges de cespitoses. 

– Bigues de formigó pretensat. 

– Ciments. 

– Claus. 

– Dinamita. 
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– Encofrats especials i cindris. 

– Escumes insonoritzants. 

– Esmenes biològiques. 

– Esmenes d’origen sintètic. 

– Ferramenta de seguretat. 

– Filferros. 

– Formigons estructurals per armar. 

– Formigons sense additius. 

– Llates. 

– Maó calat 

– Materials auxiliars per a drenatges. 

– Materials auxiliars per a equip de bombament. 

– Materials auxiliars per a encofrats i apuntalament. 

– Materials auxiliars per a pous de registre. 

– Materials auxiliars per a tanques exteriors. 

– Materials per a la formació de junts. 

– Mescles bituminoses contínues en calent. 

– Morters amb additius. 

– Neutres. 

– Panots. 

– Peces rectes de formigó per a vorades. 

– Pedres per a esculleres i formigó ciclopi. 

– Perfils d’acer laminat. 

– Planxes i perfils d’acer. 

– Potes metàl·liques. 

– Puntals. 

– Sorres. 

– Tanques amb reixat metàl·lic. 

– Taulers. 

– Taulons. 

– Terres. 

– Terres amb substrat per a jardineria. 

– Tot-u 

– Tubs de polietilè de densitat alta. 
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– Tubs de PVC a pressió. 
 

4.11 Maquinària prevista per executar l’obra. 

 

– Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg. 

– Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg. 

– Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg. 

– Equip complet  de maquinària de perforació en desmunt. 

– Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT- 950 o equivalent. 

– Excavadora- carregadora de 250 hp, tipus CAT- 235 o equivalent. 

– Excavadora- carregadora de 385 hp, tipus CAT- 245 o equivalent. 

– Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT- 416 o equivalent. 

– Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT- 428 o equivalent. 

– Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT- 446 o equivalent. 

– Excavadora sobre erugues amb escarificador (D- 7). 

– Excavadora sobre erugues amb escarificador (D- 9). 

– Motoanivelladora de 150 hp. 

– Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t. 

– Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t. 

– Picó vibrant dúplex de 1300 kg. 

– Picó vibrant amb placa de 60 cm. d’amplària. 

– Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3). 

– Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3). 

– Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3). 

– Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3). 

– Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3). 

– Camió cisterna de 6000 l. 

– Camió cisterna de 10000 l. 

– Camió grua de 5 t. 

– Grua autopropulsada de 12 t. 

– Grua autopropulsada de 40 t. 

– Vibrador intern de formigó. 

– Camió amb bomba de formigonar. 
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– Formigonera de 165 l. 

– Estenedora per a paviments de mescla bituminosa. 

– Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t. 

– Corró vibratori autopropulsat pneumàtic. 

– Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènc. 

– Màquina per a doblegar rodó d’acer. 

– Cisalla elèctrica. 

– Bombí per a proves per a tractament del subsòl. 

– Hidrosembradora muntada sobre camió. 

– Grup electrogen de 45/60 KVA, amb consums inclosos. 

– Grup electrogen de 80/100 KVA, amb consums inclosos. 

– Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal. 

– Màquina de confecció d’unions soldades de tubs de polietilè. 

5. Instal·lacions provisionals. 

5.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 

recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 

trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l’instal·lador. 
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5.2 Instal·lació d’aigua provisional d'obra. 

 

El Contractista Principal, serà l’encarregat de realitzar les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, per tal que instal·lin una derivació des de la 

canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 

continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 

garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

 

5.3 Instal·lació de sanejament. 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

5.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció co ntra incendis. 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 

als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 

zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
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Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra. 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 

m del sòl. 

En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 

una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 

sempre en llocs de fàcil accés i visibilitat. En cas que existeixin obstacles que dificultin 

la seva localització o en locals grans, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6. Serveis de salubritat i confort del personal. 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

en els articles 15 i ss del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 

disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà una 

persona o un equip, que podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen a continuació: 
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6.1 Serveis higiènics. 

 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 

mínim, per a cada 25 persones. 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 

m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda- calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2 Vestuaris. 

Superfície aconsellable de 2 m2 per treballador contractat. 

6.3 Menjador. 

 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 

aixeta i pica- rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 

microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 

per a dipositar les escombraries. 
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6.4 Centres sanitaris propers a la ubicació de l’ob ra. 

 

En els casos en què l'equipament o serveis i material d'assistència bàsics existents a 

peu d'obra no siguin suficients per a l'eventual atenció d'un treballador accidentat, 

caldrà traslladar-lo al centre sanitari més proper a l'obra. 

Per al cas de la nova EDAR de Figuerola del Camp, es descriuen i s’indiquen 

orientativament sobre plànol el Centre d'Assistència Primària (CAP), consultori local i 

hospital més propers. 

� Consultori local Figuerola del Camp:  

C/ Onze de setembre, s/n 

Tel. 977 63 12 88 

 

 
Mapa 1. Situació del Consultori local de Figuerola del Camp. 
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CAP Vila-rodona : c/ de les Escoles, s/n 

43814 Vila-rodona 

Tel. 977 63 87 10 

Fax 977 63 94 13 

Mapa 2. Situació del Cap de Vila-rodona 

�  Hospital Pius de Vall: Pl. Sant Francesc, s/n 

43800 Valls 

Tel.: 977 61 30 00 

Fax.: 977 60 50 14 

Mapa 3. Situació de l’ Hospital Pius de Valls. 
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7. Serveis de seguretat ciutadana i bombers. 

7.1 Serveis de Seguretat ciutadana. 

 

En cas de qualsevol necessitat o incident durant l'execució de les obres de l'EDAR de 

Figuerola del Camp, pot resultar necessari contactar amb els serveis de seguretat 

locals o autonòmics. El municipi de Figuerola del Camp no disposa d'un servei de 

Policia Local propi, per tant, a continuació s'adjunta la informació corresponent a la 

Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra més propera a la 

ubicació de l'obra que pertany a l’Àrea Bàsica Policial Alt Camp - Conca de 

Barberà . 

� Adreça : Passeig President Tarradellas, 12.  

Població : 43800 Valls 

Telèfon: 977 92 23 00       

Fax: 977 60 25 88 

 

Mapa 4. Emplaçament comissaria mossos (Valls). 



Projecte de l’EDAR i col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Memòria Seguretat i Salut. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
22 

 
 

 

Mapa 5. Situació comissaria mossos d’esquadra de Valls respecte Figuerola del Camp (11,8 km). 

 

7.2 Bombers. 

 

En cas que els equips d'extinció d'incendis previstos a l'obra o per causa major 

(incendi forestal o de qualsevol altre tipus) que pugui afectar la seguretat dels 

treballadors i de la mateixa obra, pot resultar necessari contactar amb els serveis de 

bombers més propers a la ubicació d'aquesta. A continuació s'adjunten les dades 

referents al parc de bombers més proper a l'obra, així com un mapa d'ubicació del 

mateix. 

� Parc de Bombers de Valls . Carrer Creu de cames s/n. 43800. 

Telèfon: 977 613 585 

Distància: 14,7 km 
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Mapa 6. Situació Parc de Bombers de Valls respecte Figuerola del Camp (14,7 km). 

 

8. Àrees auxiliars 

8.1 Centrals i plantes 

 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 

de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 

senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodament de 6 m i pòrtic de 

gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 

seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 

de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 

situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 

de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 

cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 

i topall per a rodament de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 

travada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 

de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 

La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 

mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 

a partir de 2 m de l’arrencada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

 

8.2  Tallers. 

 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 

(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 

d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 

m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 

manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 

mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 

més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 

inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
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instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 

mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 

lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 

intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 

presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 

desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 

altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 

reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 

tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 

llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

8.3 Zones d’apilament, magatzems. 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

"mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 

de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
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forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 

amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

 

9. Tractaments de residus. 

 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran per tal que el Contractista triï el lloc més adequat on portaran els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

10. Tractament de materials i substàncies perilloses. 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 

Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 

fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 

contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

10.1 Manipulació. 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 

possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 

seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 

singular a: 

– Amiant. 

– Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

– Sílice. 

– Vinil. 

– Urea formol. 

– Ciment. 

– Soroll. 

– Radiacions. 

– Productes tixotròpics (bentonita) 

– Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

– Gasos liquats del petroli. 

– Baixos nivells d’oxigen respirable. 

– Animals. 

– Entorn de drogodependència habitual. 
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10.2 Delimitació i condicionament de zones d’apilam ent. 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 

i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

– Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 

comercial. 

– Nom comú, si és el cas. 

– Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

– Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

– Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

– Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

– Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

– El número CEE, si en té. 

– La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 

de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment i nflamables  

– Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. 

– Estaran separats els productes inflamables dels comburents.  

– El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 
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Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènic s, tòxics per a la reproducció  

– Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 

eficaç. 

– Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants  

– Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

– Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 

guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

11. Condicions de l’entorn. 

 

Ocupació del tancament de l’obra. 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 

tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre: 

– l’àmbit de l’obra  (el de projecte)  

– l’àmbit dels treballs  en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació 

de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PSS s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà 

clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 

d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors. 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
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Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 

a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 

d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 

s’indicaran  al PSS les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 

es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

11.1 Serveis afectats. 

 

Per a l’execució del projecte no s’han trobat afeccions relatives a altres serveis. Tot i 

això, el Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 

sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 

conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

11.2 Servituds. 

 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 

aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 

mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 

asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 

per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 

Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 

extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 

objecte d’abonament independent. 
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12. Determinació del procés constructiu. 

 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 

perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1 Procediments d’execució. 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 

de l’obra. 

12.2 Ordre d’execució dels treballs. 

 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 

l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

12.3 Pla d’execució. Determinació del temps efectiu  de duració. 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

Llista d’activitats  : Relació d’unitats d’obra. 

Relacions de dependència  : Prelació temporal de realització material 

d’unes unitats respecte a altres. 

Durada de les activitats  : Mitjançant la fixació de terminis temporals per 

a l’execució de cadascuna de les unitats 

d’obra. 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 

programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

13. Sistemes i elements de Seguretat i Salut inherents al 

procés constructiu. 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 

procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad 

para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 

de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 

de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

14. Medi ambient laboral. 

14.1 Agents atmosfèrics. 

 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 

quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
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14.2 Il·luminació. 

 

Encara que la majoria dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 

nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 

als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 

seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 

amb la construcció, seran els següents: 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

14.3 Soroll. 

 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 

la construcció: 
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Compressor .................. 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................. 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................. 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................. 94 dB 

Esmeriladora de peu .................. 60-75 dB 

Camions i dumpers .................. 80 dB 

Excavadora .................. 95 dB 

Grua autoportant .................. 90 dB 

Martell perforador .................. 110 dB 

Mototràiler .................. 105 dB 

Tractor d’orugues .................. 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................. 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................. 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................. 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................. 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran, en ordre d’eficàcia: 

1) Supressió del risc en origen. 

2) Aïllament de la part sonora. 
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3) Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

14.4 Pols. 

 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

– Rinitis 

– Asma bronquial 

– Bronquitis destructiva 

– Bronquitis crònica 

– Efisemes pulmonars 

– Neumoconiosis 

– Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

– Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

– Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 

trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 

de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

2

10

2 +
=

SiO
C  [mg/m3] 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 

l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 

expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 

de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 
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14.5 Ordre i neteja. 

 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 

– Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

– Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

– Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

– Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. 

– Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

– Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

– Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 

– Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

– Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

– Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

– Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 

relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

15. Manipulació de materials. 

 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
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– Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

– Lliurar el material, no tirar-lo. 

– Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-

se. 

– Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

– En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 

l’espatlla. 

– S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 

cada tipus de material. 

– En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

– Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 

el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

– Automatització i mecanització dels processos. 

– Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

– Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

– Utilització d’ajudes mecàniques. 

– Reducció o redisseny de la càrrega. 

– Actuació sobre l‘organització del treball. 

– Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

– Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
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– Ús correcte dels equips de protecció individual. 

– Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

– Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials   

– El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

– Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 

treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 

ells. 

– Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

– Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 

manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 

material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 

material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

– Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

– No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 

això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 

coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 

producció. 

– Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per al hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1) Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2) Assentar els peus fermament. 

3) Ajupir-se doblegant els genolls. 

4) Mantenir l’esquena dreta. 
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5) Subjectar l’objecte fermament. 

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

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

cos. 

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

següents criteris preventius: 

– Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

– Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 

– Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

– Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 

8) És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

9) Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 

un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 

de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 

respectivament. 

10) És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 

entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 

sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

16.  Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 

tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 

ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 

de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 

o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
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distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 

manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 

seguiment i control d’ús. 

17. Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC). 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 

el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 

en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb risc/avaluació/mesures. 

17.1 Proteccions col·lectives a utilitzar a l’obra 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i dels problemes específics que 

planteja la construcció de l’obra, es preveu utilitzar les mesures contingudes al següent 

llistat: 

17.1.1 En excavació i explotació de pedreres 

– Xarxes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 

– Barana de limitació i protecció. 

– Cinta de abalisament. 
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– Estrebades per a rases. 

– Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària. 

– Baranes. 

– Senyals de tràfic. 

– Senyals de seguretat. 

– Detectors de corrents erràtiques. 

– Marquesines o passadissos de seguretat. 

– Regat de pistes. 

– Topalls d’abocadors. 

– Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

17.1.2 En transport, abocament, estès i compactació  

– Tanques de limitació i protecció. 

– Barana de abalisament. 

– Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària. 

– Senyals de tràfic. 

– Senyals de seguretat. 

– Regat de pistes. 

17.1.3 En formigons 

– Il·luminació d’emergència. 

– Passadís de seguretat. 

– Barana de limitació i protecció. 

– Cinta de abalisament. 

– Senyals de seguretat. 

– Baranes. 

– Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

17.1.4 En riscos elèctrics 

– Interruptors diferencials. 

– Preses de terra. 

– Transformadors de seguretat. 

– Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 
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17.1.5 En incendis 

– Extintors portàtils. 

En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l’aigua. 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i 

senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s’hauran 

d’estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l’excavació. En tot 

cas, hauran d’instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la 

part més sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està 

tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà necessari curt- circuitar la línia i posar-la a 

terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció 

mínima, connectada amb una pica ben humida. 

Si la línia té més de 25 KV l’aproximació màxima serà de 6 metres. 

S’hauran d’inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment 

de la seva correcció si procedís. 

 

18. Condicions dels Equips de Protecció Individual (EPI). 

  

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 



Projecte de l’EDAR i col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Memòria Seguretat i Salut. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
45 

 
 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 

al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 

beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 

triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 

respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 

vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

18.1 Proteccions individuals 

 

De l’anàlisi de riscos efectuat se’n desprèn que existeix un seguit d’aquests riscos que 

no es poden resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos 

intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de 

persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les mesures 

contingudes al següent llistat: 

– Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants. 

– Peces reflectants. 

– Botes de seguretat de lona (classe III). 

– Botes de seguretat de cuir (classe III). 

– Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 

– Botes dielèctriques. 
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– Guants de cuir. 

– Guants de goma. 

– Guants de soldador. 

– Guants dielèctrics. 

– Faixa contra les vibracions. 

– Cinturó de seguretat de subjecció. 

– Cinturó de seguretat de caiguda. 

– Cinturó antivibrador. 

– Armilla reflectant. 

– Màscara antipols. 

– Canellera contra les vibracions. 

– Ulleres contra impactes i antipols. 

– Protectors auditius. 

– Pantalla de seguretat per a soldador elèctric. 

– Polaines de soldador. 

– Maniguets de cuir. 

– Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 

– Davantals de cuir. 

– Ulleres per a soldadura autògena. 

19. Recursos preventius. 

 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 

següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 

del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 

desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 

la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 

preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
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desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 

1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 

condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1) Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2) Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4) Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5) Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6) Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8) Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9) Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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20. Prevenció específica 

20.1.1 Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de 

persones i evitar riscos. 

En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les 

màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 

Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la 

presència de personal en aquest front, per tal d’evitar atropellaments per part dels 

camions que facin marxa enrere.  

En les cruïlles amb carreteres i camins se senyalitzaran les zones de treball, els 

desviaments i els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre 

que sigui necessari. 

20.1.2 Col·lisions i bolcades de màquines i camions  

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques se senyalitzaran segons normativa 

vigent. 

Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció 

Facultativa de l’Obra o pels Organismes Autònoms pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega se senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 

aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

20.1.3 Pols per circulació, vent, etc. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna 

d’aigua. 
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El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols 

protectores. 

20.1.4 Atrapaments 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 

indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d’acció de la màquina. 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i 

calçat de seguretat. 

Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre pestell 

de seguretat. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions 

mecàniques protegides. 

20.1.5 Caigudes a diferent nivell 

S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antilliscants per a l’accés a interiors 

d’excavacions, etc. 

Les excavacions se senyalitzaran amb cordó de abalisament. 

20.1.6 Caigudes a mateix nivell 

El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els 

accessos a cabines plaques antilliscants. En tots el treballs d’altura serà obligatori l’ús 

de cinturó de seguretat. 

20.1.7 Caigudes d’objectes 

Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 

d’objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s’acotarà una zona a 

nivell de terra. 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 
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En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, se situaran cartells que 

recordin la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu 

corresponent sòcol. 

Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

De manera general, se senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’Ordre i Neteja. 

Quan el personal hagi de caminar per sobre de ferralla hauran d’habilitar-se 

passarel·les de fusta. 

20.1.8 Electrocucions 

Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja 

sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 

Les màquines elèctriques de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb 

interruptor diferencial d’alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines 

elèctriques disposarà de presa de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

20.1.9 Èczemes, càusticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, 

soleres, fossats, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants. 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

20.1.10 Projecció de partícules. 

 

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 

Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
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En realitzar demolicions per tal d’evitar projeccions i cops als ulls. 

En realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

20.1.11 Cremades 

Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció. 

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i 

guants. 

Els treballadors encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que 

atenuï la calor que els arribi als peus. 

20.1.12 Incendis/explosions 

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, 

instal·lacions, serveis del personal..., disposaran d’extintors d’incendis segons el tipus 

de foc previsible. 

Els equips oxicetilènics portaran incorporades vàlvules d’antiretrocés. 

20.1.13 Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, 

els operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin 

martells trencadors, portaran cinturó antivibratori. 

20.1.14 Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en 

els treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

20.1.15 Interferència amb línies elèctriques, telèf ons, 

enllumenat 

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, 

s’utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
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20.1.16 Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el 

soroll. 

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà 

proteccions acústiques. 

20.1.17 Ensorraments d’excavacions 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal 

d’evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a 

adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades 

per la Direcció Facultativa. 

20.1.18 Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els 

operaris utilitzaran caretes. 

20.1.19 Radiacions 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 

20.1.20 Interferències amb servei d’aigua i xarxa d e 

clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com casc i 

guants, augmentant les precaucions si aquests treballs es realitza en zona urbana i 

amb proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on 

pugui produir-se el contacte. 

Les rases hauran de ser senyalitzades i protegides adequadament per a informació 

dels ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus 

de perill. 
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21. Senyalització i abalisament. 

 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 

que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 

exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 

per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 

vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 

la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 

l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 

entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 

d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 

façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

− Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

− Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

− Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

− Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 



Projecte de l’EDAR i col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Memòria Seguretat i Salut. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
54 

 
 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 

aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

− Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

− Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

− El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

− Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

− Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència. 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de 

l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 

respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

 

22. Condicions d’accés i afectacions de la via pública. 

  

L’accés a l’EDAR es realitzarà mitjançant un camí rural que s’accedeix des de la 

carretera TV-2001. No es preveu cap afecció de la via pública. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 

és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 

determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 

que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 

de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 

guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres, als Bombers i a l’Autoritat que 

correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de “Senyalització Excepcional“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies 

d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat 

que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al Pla de 

Seguretat aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
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22.1 Normes de policia. 

 

22.1.1 Control d’accessos. 

  

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 

tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 

col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 

procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 

com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 

únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 

de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 

instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 

estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 

 

22.1.2 Coordinació d’interferències i seguretat a p eu d’obra. 

 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 

l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 

instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

22.2 Àmbit d’ocupació de la via pública. 

22.2.1 Ocupació del tancament de l’obra. 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
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fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 

plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 

per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 

la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 

menys una fra ja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 

planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 

(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 

de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 

es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 

superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 

treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 

ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar 

i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

22.2.2 Situació de casetes i contenidors. 

 

En el PSS s’indicaran les àrees previstes per aquest fi. 

– Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 

se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 

criteris: 

� Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.  

� A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 

sense envair cap carril de circulació. 
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Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 

procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre 

(1m) per a pas de vianants a la vorera. 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

22.2.3 Situació de grues- torres i muntacàrregues. 

 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

22.2.4 Canvis de zona ocupada. 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 

una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 

documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

 

22.3 Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públi c. 

22.3.1 Tanques. 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 

entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals 

de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per 

a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca 

per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten 

per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 

desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta 
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de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 

polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 

tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori 

el seu estat original. 

 

22.3.2 Accés a l’obra. 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent 

per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 

del tancament. 

 

 

22.4 Operacions que afecten l’àmbit públic. 

22.4.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària . 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 

d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 

reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 

zona d’aparcament a la calçada. 
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Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 

l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El Pla de Seguretat preveurà aquesta necessitat, d’acord 

amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 

descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

22.4.2 Càrrega i descàrrega. 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 

tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 

perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 

consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 

sobre la calçada. 
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22.4.3 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa. 

 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 

o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 

d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 

l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 

obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 

tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
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Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 

la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 

producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 

autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

22.4.4 Proteccions per a evitar la caiguda d’object es a l via pública. 

 

Al Pla de Seguretat s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions 

previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes 

a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs 

en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 

exteriors a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 

protecció de la caiguda de materials i elements formant un 

entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces 

metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 

bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 

sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de 

l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones 

opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

 

Xarxes  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als 

vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 

col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb sistemes 

homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 
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Grues torre En el Pla de Seguretat s’indicarà l’àrea de funcionament del 

braç i les mesures que es prendran en el cas de superar els 

límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 

sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 

moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 

descàrregues. 

 

22.5 Neteja i incidència sobre l’ambient que afecta  l’àmbit públic. 

22.5.1 Neteja.  

 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 

tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a 

mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 

parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

22.5.2 Sorolls. Horari de treball. 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 



Projecte de l’EDAR i col·lectors de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Memòria Seguretat i Salut. 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
64 

 
 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 

més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 

hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 

l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 

horari específic. 

22.6 Residus que afecten a l’àmbit públic. 

  

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

22.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic. 

22.7.1 Senyalització i protecció. 

 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 

vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 

d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

22.7.2 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per  a vianants.. 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

– En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 

un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

– L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 
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22.7.3 Elements de protecció. 

 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, 

ancorades o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un 

metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint 

centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 

sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 

no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 

es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 

suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

22.7.4 Enllumenat i abalisament lluminós. 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 

hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 

tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 

lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 

de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

22.7.5 Abalisament i defensa. 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 

criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que 

hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 

circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un 

vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 

(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 

pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 

TD – 2. 

22.7.6 Paviments provisionals. 
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El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 

les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 

sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 

barana fixa de protecció. 

22.7.7 Accessibilitat de persones amb mobilitat red uïda. 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 

provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

– Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

– En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 

un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

– No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

– El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 

– El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 

Modificat). 

– Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 

un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 

alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 

fletxa de senyalització. 

 

22.7.8 Manteniment. 

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 

seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
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La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 

itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 

estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 

seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

22.7.9 Retirada de senyalització i abalisament. 

 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

22.8 Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la  via pública. 

22.8.1 Arbres i jardins. 

 

Al Pla de Seguretat s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 

pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 

responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 

ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 

sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 

periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 

zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 

22.8.2 Parades d’autobús, quioscs, bústies. 
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A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 

interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 

parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 

l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PSS, preveure el seu emplaçament durant el 

temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de 

coordinar les operacions. 

23. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció. 

23.1 Riscos de danys a tercers. 

 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

– Caiguda al mateix nivell. 

– Atropellaments. 

– Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

– Caiguda d'objectes. 

 

23.2 Mesures de protecció a tercers. 

 

 Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 

persones que transiten pels voltants de l'obra: 

– Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

– Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 

de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 

rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 

marquesina en voladís de material resistent. 
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– Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 

duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 

l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 

de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 

d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin 

als vehicles de la situació de perill. 

– En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

24. Prevenció de riscos catastròfics. 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

– Incendi, explosió i/o deflagració. 

– Inundació. 

– Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

– Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

– Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 

mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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25. Pressupost de Seguretat i Salut. 

 
El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut ascendeix a SETZE MIL VUIT-

CENTS QUARANTA-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS ( 16.847,82 €). 

 

26. Documents del present document de Seguretat i Salut.  

 

El present document de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 

� DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA 

� DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS  

� DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

� DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

 
Barcelona, maig de 2012 

L’autor del projecte 

 

 

Marc Querol Martí 
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1. Introducció. 

L’Estudi de Seguretat i Salut  estableix, durant la realització d’una obra, les previsions 

respecte de la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com els 

derivats de reparació, conservació, entreteniment i manteniment i les instal·lacions 

preceptives d’higiene i benestar dels treballadors durant les obres. 

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

les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos professionals així com la 

consegüent realització del Pla de Seguretat i Salut  (PSS) proposat per aprovació del 

Pla de Seguretat, facilitant el seu desenvolupament sota el control de la Direcció 

facultativa o el coordinador designat d’acord amb el Reial Decret 1627/1997. 

 

2. Objecte. 

El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un 

document contractual d’aquesta obra que té per objecte: 

� Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a 

aquest estudi de seguretat i salut. 

� Concretar la qualitat de la prevenció i el seu muntatge correcte. 

� Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o 

exigir al Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, 

aquelles que no són pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta 

obra. 

� Concretar la qualitat de la prevenció decidida pel manteniment posterior del 

construït. 

� Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de 

Seguretat i Salut, a la prevenció continguda en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut. 
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� Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu 

utilitzar amb la finalitat de garantir el seu èxit. 

Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i 

la seva administració. 

Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi 

per implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 

Tot això, amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra sense 

accidents ni malalties professionals, complint els objectius fixats a la Memòria de 

Seguretat i Salut, que s’han d’entendre com transcrits a norma fonamental d’aquest 

document contractual. 

3. Legislació aplicable a l’obra 

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, 

en l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de 

diferència o discrepància, predominarà sempre la de major rang jurídic, i la més 

moderna sobre la més antiga. 

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

3.1 Generals 

– Constitució de 27 de desembre de 1.978. (Títol I, capítol III, article 40.2), BOE 

de 29 de desembre. 

– Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de L’Estatut 

dels Treballadors. BOE de 29 de març. 

– Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals, BOE de 10 de 

novembre. 

– Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre. Aquest Decret és la transposició al 

dret espanyol del contingut de la Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny, i té com a 
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objecte desenvolupar les normes reglamentàries per a la prevenció de riscos al 

sector de la construcció, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals. 

– Les disposicions del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, BOE de 31de 

gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, s’apliquen 

plenament al conjunt de l’àmbit considerat en l’apartat 1, sens perjudici de les 

disposicions específiques previstes en el Reial decret 1627/1997. 

– Llei 14/1986 de 25 d’abril. General de Sanitat. (articles 18, 19, 21 i 26). BOE de 

29 d‘abril. 

– Llei 8/1998, de 7 d’abril. Infraccions i sancions en l’ordre social. BOE de 15 

d’abril. 

– Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i 

Disposició addicional 7). DOGC de 30 de juliol. 

– Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol. 

– Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la 

Seguretat Social. BOE de 29 de juny. 

– Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. 

BOE de 26 de setembre. 

– Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el 

treball. BOE de 16 i 17 de març. (Derogada parcialment. Resta vigent: Capítol 

VI “Electricitat” per a totes les activitats, Art. 24 i Capítol VII “Prevenció i 

extinció d’incendis” per a edificis i establiments d’ús industrial, i Capítols II, III, 

IV, V i VII per als llocs de treball exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 

486/1997). 

 

3.2 Activitats molestes, insalubres, nocives i peri lloses. 

 

– Decret 2414/61, de 30 de novembre. Reglament d’activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses. BOE de 30 de novembre. 
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3.3 Accidents majors 

 

– Reial decret 886/1988, de 15 de juliol, sobre Prevenció d’accidents majors en 

determinades activitats industrials. BOE de 5 d’agost. 

– Reial decret 952/1990, de 29 de juny. Modifica els annexos i completa les 

disposicions del Reial decret 886/1988. BOE de 21 de juliol. 

3.4 Agents biològics 

 

– Reial decret 664/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els 

riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. BOE de 

24 de maig. 

3.5 Aparells a pressió 

 

– Reial decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d’aparells a pressió. BOE 

de 29 de maig. (I Instruccions tècniques complementàries). 

– Reial decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del 

Reial decret 1244/1979. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 gener de 

1991. 

3.6 Aparells elevadors 

 

– Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i 

de manutenció. BOE d’11 de desembre. (I Instruccions tècniques 

Complementàries). 

– Reial decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 

84/528/CEE sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig. 

– Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost. Disposicions d’aplicació de la Directiva 

95/16/CE sobre ascensors. BOE de 30 de setembre. 
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3.7 Construcció 

 

– Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. Disposicions mínimes de seguretat i 

de salut en les obres de construcció. BOE de 25 d’octubre. 

– Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 

d’incidències en obres de construcció. DOGC de 27 de gener. 

3.8 Electricitat 

 

– Reial decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa 

tensió. BOE de 9 d’octubre. (I Instruccions tècniques complementàries). 

– Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d’alta 

tensió. BOE de 27 de desembre. 

– Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions 

tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i 

centres de transformació. BOE d’1 de desembre. (I Instruccions tècniques 

complementàries). 

– Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el 

treball. Capítol VI, electricitat. BOE de 16 de març. 

3.9 Equips de treball 

 

– Reial decret 1215/97, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’agost.  

3.10 Incendis i explosions 

 

– Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instal·lacions de 

protecció contra incendis. BOE de 14 de desembre. Reial decret 400/1996, d’1 

de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 94-9-CE relativa als aparells i 

sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE 

de 8 d’abril. 
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– Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d’empresa. 

DOGC d’11 de desembre. 

3.11 Llocs de treball 

 

– Reial decret 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs de treball. BOE de 23 d’abril. 

3.12 Malalties professionals 

 

– Reial decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. 

BOE de 25 d’agost. 

– Reial decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el Reial decret 

1995/1978. BOE d’1de desembre. 

3.13 Manipulació manual de càrregues 

 

– Reial decret 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 

particular dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d’abril. 

3.14 Màquines 

 

– Reial decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les 

màquines. (Capítol VII). BOE de 21 de juliol. 

– Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre. Disposicions d’aplicació de la 

Directiva 89/392/CEE relativa a les legislacions dels Estats membres sobre 

màquines. BOE d’11 de desembre. 

– Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el Reial decret 1435/1992. BOE 

de 8 de febrer. 
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3.15 Proteccions personals 

 

– Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. BOE de 28 de desembre. 

– Ordre, de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el 

Reial decret 1407/1992. BOE d’1 de juny. 

– Reial decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el Reial decret 1407/1992. BOE 

de 8 de març. 

– Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat 

Industrial, per la que es publica a títol informatiu, informació complementària 

establerta pel Reial decret 1407/1992. BOE de 28 de maig. 

– Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

BOE de 12 de juny. 

3.16 Senyalització 

 

– Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’abril. 

3.17 Soroll 

 

– Reial decret 1316/1989, de 27 d’octubre. Protecció dels treballadors davant els 

riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre. 

Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que 

puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. I totes 

aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no 

coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 
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4. Obligacions del contractista adjudicatari. 

 

– Complir i fer complir a l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació 

vigent de l’Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la 

seguretat i salut en el treball i concordants, d’aplicació a l’obra. 

– Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra, un 

pla de seguretat i salut (PSS) complint amb l’articulat del Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. En dit pla es respectarà el nivell de 

prevenció definit als documents d’aquest Estudi de Seguretat i Salut per a 

aquesta obra. Requisit sense el que no podrà ser aprovat. En el PSS cada 

contractista analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les 

previsions de l’Estudi d’acord amb el seu propi sistema d’execució d’obra, sota 

la normativa vigent, Reial decret 39/1997, Capítol II . El PSS ha d’incloure, si 

cal, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 

proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar 

disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi. 

 

– Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “Pla d’execució de l’obra” que pensa 

seguir, incloent desglossades, les partides de seguretat amb la finalitat de 

poder realitzar-se a temps i de forma eficaç; per a això seguirà fidelment com 

model, el Pla d’execució d’obra que es subministra en aquest Estudi de 

Seguretat i Salut. 

– Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 

– Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies 

d’antelació, la data en la que pensa començar els treballs, amb la finalitat de 

poder programar les seves activitats i assistir a la signatura de l’acta de 

replanteig, doncs aquest document, és el que posa en vigència el contingut del 

Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi. 
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– En el cas que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de 

l’Estudi i els del Pla de Seguretat i Salut que presenti el Contractista 

adjudicatari, acordar les diferències i donar-li la solució més oportuna, amb 

l’autoria de l’estudi de Seguretat i Salut abans de la signatura de l’acta de 

replanteig. 

– Transmetre la prevenció convinguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a tots 

els treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-les complir 

amb les condicions i prevenció en ell expressades. 

– Lliurar a tots els treballadors de l’obra, independentment de la seva afiliació 

empresarial principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció 

individual definits en aquest plec de condicions tècniques i particulars del Pla 

de Seguretat i Salut aprovat, perquè puguin usar-se de forma immediata i 

eficaç. 

– Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides al plec de condicions 

tècniques i particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, segons el contingut 

al Pla d’execució d’obra; mantenir-la en bon estat, canviar-la de posició i retirar-

la, amb el coneixement que s’ha dissenyat per protegir a tots els treballadors 

de l’obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal, 

subcontractistes o autònoms. 

– Muntar a temps, segons el contingut al Pla d’execució d’obra i al Pla de 

Seguretat i Salut aprovat, les “instal·lacions provisionals pels treballadors”. 

Mantenir-les en bon estat de confort i neteja; realitzar els canvis de posició 

necessaris, les reposicions del material fungible i la retirada definitiva, 

coneixedor, que es defineixen i calculen aquestes instal·lacions, per ser 

utilitzades per tots els treballadors de l’obra, independentment de la seva 

afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms. 

– Complir fidelment amb allò expressat al Plec de Condicions Tècniques i 

Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: “accions a seguir 

en cas d’accident laboral”. 
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– Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la 

Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, tal com queda definit a l’apartat 

“accions a seguir en cas d’accident laboral”. 

– Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots 

els articles de prevenció continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut, en les condicions que expressament s’especificaran dins d’aquest Plec 

de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

– Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució tècnic 

preventiva, dels possibles imprevistos del projecte o motivats pels canvis 

d’execució decidits sobre la marxa, durant l’execució de l’obra. 

– Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les 

mesures preventives implantades a la seva empresa i que són pròpies del seu 

sistema de construcció. Unides a les que subministrem per al muntatge de la 

protecció col·lectiva i equips, dins d’aquest Plec de Condicions Tècniques i 

Particulars, formaran un conjunt de normes específiques d’obligat compliment 

en l’obra. 

– Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar disposat a 

complir amb aquestes obligacions en particular i amb la prevenció i el seu nivell 

de qualitat, contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Sense el 

compliment d’aquest requisit, no podrà ser atorgada l’aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut. 

– Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix 

la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, perquè sigui 

conegut per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

– Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar compte a la Direcció Facultativa 

de Seguretat i Salut. L’anàlisi permanent de riscos a què com empresari està 

obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos 

Laborals, amb la finalitat de conèixer-ho i prendre les decisions que siguin 

oportunes. 
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5. Condicions tècniques dels mitjans de protecció i salut.  

5.1 Equips de protecció individual 

5.1.1 Condicions generals 

Com a norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i 

operatius, per evitar el rebuig al seu ús per part dels treballadors. Això es justifica en el 

pressupost contemplant qualitats que en cap moment poden ser rebaixades, doncs 

aniria en contra d’aquest objectiu general. 

Per l’exposat s’especifica com a condició expressa que: tots els “equips de protecció 

individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions generals: 

1. Tindran la el distintiu "CE". Si no existís el distintiu "CE" al mercat, per a algun 

determinat equip de protecció individual de tots els ressenyats i perquè aquesta 

autoria de Seguretat i Salut autoritzi el seu ús serà necessari: 

� Que estiguin homologats "MT". 

� Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol 

dels Estats Membres de la Unió Europea. 

� Si no hi hagués la homologació descrita al punt anterior, seran admeses 

les homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica. 

De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha d’entendre 

que aquest equip de protecció individual està expressament prohibit per al seu 

ús a aquesta obra. 

2. Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu 

període de vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un apilament 

ordenat, que serà revisat per la Direcció Facultativa de Seguretat, perquè 

autoritzi la seva eliminació de l’obra. 

3. Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà 

reemplaçat d’immediat, quedant constància en l’oficina d’obra del motiu del 

canvi i el nom de l’empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció 
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individual, per donar la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes 

proteccions. Tanmateix, s’investigaran els abandons d’aquests equips de 

protecció, per raonar amb el usuaris i fer-los veure la importància que realment 

tenen per a ells. 

4. Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han estat 

valorats segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de protecció 

individual, en coherència amb els manejats pel grup d’empreses SEOPAN., 

subministrats en al Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i Salut 

Construcció del INSHT.; per consegüent, s’entenen valorades totes les 

utilitzables pel personal i comandaments del contractista principal, 

subcontractistes i autònoms si n’hi hagués. 

5. Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a la 

memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar en el 

seu Pla de Seguretat i Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació tindrà 

un aspecte clar i semblant al que es subministra a la memòria esmentada. 

 

5.1.2 Condicions específiques de cada equip. 

A continuació s’especifiquen els equips de protecció individual que es preveu que han 

d’utilitzar-se a l’obra, junt amb les normes que s’han d’aplicar per a la seva utilització. 

Botes de PVC impermeables 

Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., o goma, de mitja canya. 

Comercialitzades en vàries talles; amb taló i empenya reforçats. Folrada en loneta de 

cotó resistent, amb plantilla contra la suor. Sola dentada contra els lliscaments. Amb 

marca CE., segons normes E.P.I. 

Serà obligació d’ús per a tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre 

sòls enfangats, mullats o inundats. També s’utilitzaran per idèntiques circumstàncies, 

en dies plujosos. 
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L’àmbit d’obligació del seu ús és en tota l’extensió de l’obra, especialment amb sòl 

mullat, a les fases de moviment de terres, fabricació i execució de pastes hidràuliques: 

morters, formigons, etc. 

Els que estan obligats a la utilització de botes de PVC. impermeables són els 

maquinistes de moviment de terres, durant les fases enfangades o embassades, per a 

accedir o sortir de la màquina, peons especialistes d’excavació, peons empleats en la 

fabricació de pastes i morters, peonatge solt d’ajuda que hagin de realitzar el seu 

treball en l’ambient descrit, personal directiu, comandaments entremitjos, Direcció 

Facultativa i persones de visita, si han de caminar per terrenys enfangats, superfícies 

embassades o inundades. 

Botes de seguretat de "PVC", de mitja canya, amb pl antilla contra els objectes 

punxants i puntera reforçada. 

Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en vàries talles. Fabricades en clorur 

de polivinil o goma; de mitja canya, amb taló i empenya reforçats. Folrada en loneta 

resistent. Dotada de puntera i plantilla metàl·liques embotides en el "PVC"., i amb 

plantilla contra la suor. Amb sola dentada contra els lliscaments. Amb marca CE, 

segons normes E.P.I. 

Serà obligació d’ús per a la realització de qualsevol treball amb l’existència del risc de 

trepitjades sobre objecte punxants o tallants en ambients humits, embassats o amb 

formigons frescos. 

L’àmbit d’obligació d’ús és tota la superfície de l’obra en fase de formigonat 

d’estructura i en temps plujós, en tots els treballs que impliquin caminar sobre fangs. 

Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de PVC, 

o goma de mitja canya són els peons especialistes de formigonat, oficials, ajudants i 

peons que realitzin treballs en formigonat, oficials ajudants i peons que realitzin treballs 

de curat de formigó, tot el personal, encarregat, capatassos, personal d’amidaments, 

Direcció Facultativa i visites, que controlen “in situ” els treballs de formigonat o hagin 

de caminar sobre terrenys enfangats. 
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Casc de seguretat classe "N" 

Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnès d’adaptació de recolzament sobre 

el crani amb cintes tèxtils d’amortiment i contra la suor del front. Amb marca CE, 

segons normes E.P.I. Serà obligació d’ús per a tots. 

El casc s’ha convertit en símbol de la seguretat a les obres de construcció. Però això 

no significa que sigui obligatori el seu ús, de forma generalitzada, en tot tipus d’obres i 

en tipus de treballs. 

Donat que es tracta d’un equip pensat i dissenyat per protegir el cap davant possibles 

cops per objectius mòbils o immòbils, serà obligat el seu ús en tota l’obra i en totes les 

obres. 

Estan obligats a la utilització tot el personal en general contractat per l’Empresa 

Principal, pels subcontractistes i els autònoms si n’hi hagués, tot el personal d’oficines 

sense exclusió, quan accedeixin als llocs de treball, Cap d’Obra i cadena de 

comandament de totes les empreses participants, Direcció Facultativa, representants i 

visitants convidats per la Propietat, qualsevol visita d’inspecció d’un organisme oficial o 

de representants de cases comercials per a la venda d’articles. 

Armilla reflectant 

Unitat d’armilla reflectant per a ser vist en llocs amb escassa il·luminació, format per: 

peto i esquena. Fabricat en teixits sintètics reflectants o captadiòptics amb colors: 

blanc, groc o ataronjat. 

Ajustable a la cintura mitjançant unes cintes "Velkro". 

Serà obligació d’ús exclusivament per a la realització de treballs en llocs amb escassa 

il·luminació. 

Àmbit d’obligació d’ús en tota l’obra quan sigui necessari realitzar un treball amb 

escassa il·luminació, al que per falta de visió clara, existeixin riscos d’atropellament per 

màquines o vehicles. 
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Estan obligats a la utilització de l’armilla reflectant els senyalistes, ajudants i peons que 

hagin de realitzar un treball en llocs que sigui recomanable la seva senyalització 

personal per evitar accidents. 

Faixa de protecció contra les vibracions 

Unitat de faixa elàstica contra les vibracions de protecció de cintura i vèrtebres 

lumbars. Fabricada en diverses talles, per a protecció contra moviments vibratoris o 

oscil·latoris. Confeccionada amb material elàstic sintètic i lleuger; ajustable mitjançant 

tanques “velkro”. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 

Serà obligació d’ús en la realització de treballs amb o sobre màquines que transmetin 

al cos vibracions, segons el contingut de l’“Anàlisi de riscos” de la "Memòria". 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà tota l’obra. 

Estan obligats a la utilització de faixa de protecció contra les vibracions els peons 

especialistes que manegin martells neumàtics, conductors de les màquines per al 

moviment de terres, conductors dels motovolquets autopropulsats (dumpers). 

Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes 

Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil, 

pantalla exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d’aire entre les 

dues pantalles. Model panoràmic, ajustable al cap mitjançant bandes elàstiques tèxtils 

contra les al·lèrgies. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 

Serà obligació d’ús en la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o 

arrancada de partícules, ressenyats dins de “l’Anàlisi de riscos” de la “Memòria”. 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització abraçarà qualsevol punt de l’obra en el que es 

treballi produint o arrencant partícules. 

Estan obligats a l’ús d’ulleres de seguretat contra la pols i els impactes els peons i 

peons especialistes, que manegin serres circulars en via seca, fresadores, foradadors, 

pistola fixa claus, fregadores i pistoles clava claus, així com els que manegen martells 
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neumàtics, i en general, tot treballador que a judici de “l’Encarregat de Seguretat" o del 

"Coordinador de Seguretat i Salut", estigui subjecte al risc de rebre partícules 

projectades als ulls. 

Guants de cuir flor i loneta 

Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de la palma i dits de la 

mà, dors de loneta de cotó, comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell de 

les mans mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 

Serà obligació d’ús en tots els treballs de manejament d’eines manuals: pics, pales, en 

tots els treballs de manejament i manipulació de materials, manejament de sogues o 

cordes de control segur de càrregues en suspensió a ganxo i en tots els treballs 

assimilables per analogia als esmentats. 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estén en tot el recinte de l’obra. 

Estan obligat a la utilització dels guants de cuir flor i loneta els peons en general, 

peons especialistes de muntatge d’encofrats, oficials encofradors, ferrallistes i personal 

assimilable per analogia de riscos a les mans als esmentats. 

Màscara de paper filtrant contra la pols 

Unitat de màscara simple, fabricada en paper filtro antipols, per retenció mecànica 

simple. Dotada de bandes elàstiques de subjecció al cap i adaptador d’alumini per a la 

cara. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 

Serà obligació d’ús en qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb 

concentració de pols. 

L’àmbit d’obligació d’ús és tot el recinte de l’obra en el que existeixin atmosferes 

saturades de pols. 

Estan obligats a la utilització de màscara de paper filtrant contra la pols els oficials, 

ajudants i peons que manegin alguna de les següents eines: fresadora, serra circular 
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per a totxo en via seca, martell neumàtic, direcció d’obra, comandaments i visites si 

penetren en atmosferes amb pols. 

Canelleres de protecció contra les vibracions 

Unitat de parell de canelleres elàstiques de protecció contra les vibracions. Fabricades 

en material sintètic elàstic antial·lèrgic, ajustable mitjançant tires "Velkro". Amb marca 

CE, segons normes E.P.I. 

Serà obligació del seu ús en els llocs en els que es manegen eines o màquines eina, 

amb producció i vibracions transmeses a l’usuari. 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització serà en tota l’obra. 

Estan obligats a la utilització de canelleres de protecció contra les vibracions, els 

oficials, ajudants i peons que manegen, vibradors, motobolquet autotransportat, 

(dúmper), radial per a obertura de frecs, martells neumàtics i serres circulars per a 

fusta o totxo. 

Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb punter a reforçada i plantilla contra 

els objectes punxants 

Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricats en cuir. 

Comercialitzats en diferents talles: amb el taló capitonat i dotats amb plantilla 

antiobjectes punxants i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb sola dentada contra 

els lliscaments, resistent a l’abrasió. Amb marca CE, segons normes E.P.I. 

Serà obligació d’ús per a tots els comandaments de l’obra i la resta de treballadors 

quan no hagin de fer servir altre tipus de calçat especial. 

L’àmbit d’obligació de la seva utilització s’estendrà en tota l’obra. 

Estan obligats la utilització de sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera 

reforçada i plantilla contra els objectes punxants els encarregats, capatassos, 

especialistes i peons (quan no hagin de fer servir un altre tipus de calçat especial), 

Direcció Facultativa, membres de propietat, aliens als membres de la Direcció 
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Facultativa, comandaments de les empreses participants, Cap d’Obra, Ajudants del 

Cap d’Obra, Auxiliars tècnics de l’obra, visites d’inspecció de qualsevol tipus. 

 

5.2 Mitjans de protecció col·lectiva 

5.2.1 Condicions generals 

A la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de 

protecció col·lectiva. 

El Contractista adjudicatari és responsable que a l’obra compleixin tots  amb les 

següents condicions generals: 

– La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada al Plànols de 

Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut els respectarà fidedignament, 

excepte si existís una proposta diferent prèviament aprovada. 

– Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i 

Salut, requereixen per poder ser aprovades, justificació raonada i una 

representació tècnica de qualitat en forma de plànols d’execució d’obra. 

– Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible 

per a ús immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, 

segons el previst al Pla d’execució d’obra. 

– Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús 

reconeguda, o si així s’especifica al seu apartat corresponent dins d’aquest 

“Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic 

principi al descrit, s’aplicarà als components de fusta. 

– Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb les 

condicions idònies d’emmagatzemament per a la seva bona conservació. 

Seran examinades per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per 

comprovar si la seva qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de 

Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se. 
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– Seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu 

muntatge. Resta prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi 

protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complet en l’àmbit 

del risc que neutralitza o elimina. 

– El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla 

d’execució d’obra”, la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i 

retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives que es contenen a aquest 

Estudi de Seguretat i Salut, seguint l’esquema del pla d’execució d’obra que 

subministrarà inclòs als documents tècnics esmentats. 

– Serà desmuntada d’immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que 

s’apreciïn deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Se 

substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la 

protecció col·lectiva una vegada resolt el problema. Mentre es realitza aquesta 

operació, se suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà 

eficaçment la zona per evitar accidents. Aquestes operacions restaran 

protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual. 

– Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició 

de la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut 

aprovat. Si això ocorre, la nova situació serà definida als plànols de seguretat i 

salut, per concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. 

Aquests Plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa de 

Seguretat i Salut. 

– Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la 

protecció dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir: 

treballadors de l’empresa principal, els de les empreses subcontractistes, 

empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de 

direcció d’obra o de la Propietat, així com visites de les inspeccions 

d’organismes oficials o de convidats per diverses causes. 

– El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al 

muntatge, manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels 

seus medis o mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat de 
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l’obra, segons les clàusules penalitzadores del Contracte d’adjudicació d’obra i 

del Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte. 

– El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi 

de Seguretat i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a 

defendre’s d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el canvi d’ús de 

protecció col·lectiva pel d’equips de protecció individual. 

– El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús 

prevista i muntada, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, 

fins que es realitzi la investigació amb l’assistència expressa de la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de persona o 

persones, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més a més 

sense demora, immediatament, desprès d’ocórrer els fets, a la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 

5.2.2 Instal·lació i ús de les proteccions col·lect ives 

Dins l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclouen als diversos 

apartats del text següent, s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació i ús, 

junt amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes d’obligat 

compliment que s’han creat perquè siguin complides pels treballadors que han de 

muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les. 

El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu “Pla de Seguretat i Salut”, 

les Condiciones Tècniques i demés especificacions esmentades a l’apartat anterior. Si 

el Pla de Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb 

idèntica composició i format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva 

aprovació. 
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5.2.3 Proteccions col·lectives i normes d’instal·la ció 

Detector mesurador tubular de gasos “Dragër” o simi lar 

Serà d’ús obligatori sempre que existeixin sospites de l’existència de gasos tòxics en 

l’obra o de falta de la concentració suficient d’oxigen al seu interior. Això s’haurà de 

concretar al Pla de Seguretat que presenti el Contractista adjudicatari quan entre les 

interferències de l’obra (clavegueram, per ex.) o per les característiques del seu traçat, 

se sospiti de l’existència d’algun gas tòxic o de la falta de concentració suficient 

d’oxigen en l’ambient de treball. 

També hauran de realitzar-se deteccions prèvies en el cas que poguessin existir 

emanacions de gasos inflamables o explosius (canalització de gas natural), encara 

que l’actuació sobre aquestes interferències haurà de realitzar-se sempre sota la 

supervisió i el control de la companyia propietària de les mateixes. 

El contractista adjudicatari de l’obra, contractarà els serveis d’un tècnic especialista en 

amidament de gasos amb els aparells calibrats oportuns, que amidarà i dictaminarà el 

compost químic o gasos resultants, valorant les seves concentracions i emetent 

l’informe corresponent en funció dels resultats. L’informe amb les recomanacions de 

prevenció específica que redacti, serà presentat a la Direcció Facultativa de Seguretat 

i Salut. 

Extintors d’incendis 

Es disposarà d’extintors contra incendis en tots els treballs en els que existeixi un risc 

evident d’incendi. En concret, sempre que es realitzin operacions de soldadura, de 

qualsevol tipus; i sempre que es realitzin treballs a les proximitats de conduccions de 

gas, encara que, en aquests casos, les normes d’actuació hauran d’estar marcades 

per la companyia subministradora o propietària corresponent. 

Els extintors que s’instal·lin seran nous, a estrenar. 
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El tipus d’extintor que s’instal·li per a l’obra civil es decidirà en funció del tipus de 

combustible de què es tracti en cada cas, encara que, en principi es recomana que 

siguin de pols polivalent de 12 kg de càrrega. 

A l’interior del node de potència s’instal·larà un extintor fix, que, segons el Plec de 

Prescripcions Tècniques del Projecte, serà de CO2, de 5 Kg de càrrega. 

A més a més, s’instal·laran extintors al següents llocs de l’obra, quan aquests 

existeixin: 

– Vestuari i lavabo del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada). 

– Menjador del personal de l’obra (d’aigua polvoritzada). 

– Local de primers auxilis (d’aigua polvoritzada). 

– Oficines de l’obra, d’empresa principal o subcontractada (d’aigua polvoritzada o 

de CO2). 

– Magatzems amb productes o materials inflamables (de pols o de CO2). 

– Quadre general elèctric (de CO2). 

– Quadres de màquines fixes d’obra (de CO2). 

– Magatzems de material i tallers (segons el tipus de material). 

– Apilaments especials amb risc d’incendi (segons el tipus de material). 

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel 

seu fabricant, que haurà de concertar el contractista principal de l’obra amb una 

empresa especialitzada. 

Les Normes de seguretat per a la instal·lació i ús dels extintors d’incendis seran: 

– S’instal·laran sobre patilles de penjar o sobre carro, segons les necessitats 

d’extinció previstos. 

– En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on se situï l’extintor i en tamany gran, 

s’instal·larà un senyal normalitzat amb la paraula "EXTINTOR". 

– L’accés als extintors romandrà lliure d’obstacles en tot moment. 

– En l’obra o locals corresponents, s’ensinistrarà a un nombre suficient de 

persones per al seu correcte ús, en cas d’incendi. 
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Interruptors diferencials de 30 mil·liampers 

Els interruptors seran nous, a estrenar. 

Seran interruptors diferencials de 30 mil·liampers comercialitzats, per a la xarxa 

d’enllumenat; instal·lat al quadre general elèctric de l’obra, en combinació amb la xarxa 

elèctrica general de presa de terra de l’obra. 

S’instal·laran al quadre general d’obra, de connexió per a il·luminació elèctrica de 

l’obra. 

Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint-

se a la seva substitució immediata en cas d’avaria. 

Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats i, en cas afirmatiu, s’eliminarà el 

pont i s’investigarà qui és l’autor del fet, amb la fi d’explicar-li com es de perillosa la 

seva acció i conèixer els motius que el van portar a realitzar-la, amb la finalitat de 

corregir-ho tot plegat. 

Interruptor diferencial de 300 mil·liampers, calibr at selectiu 

Els interruptors seran nous, a estrenar. 

Seran interruptors diferencials de 300 mil·liampers comercialitzats, per a la xarxa de 

força; especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en funcionament abans que 

ho faci el del quadre general elèctric de l’obra, amb el que està en combinació 

juntament amb la xarxa elèctrica general de presa de terra de l’obra. 

S’instal·laran en els quadres secundaris de connexió per a força. 

Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint-

se a la seva substitució immediata en cas d’avaria. 

Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats en cas afirmatiu, s’eliminarà el 

pont i s’investigarà qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li com es de perillosa 
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la seva acció i conèixer els motius que el van portar a realitzar-la, amb la finalitat de 

corregir-ho tot plegat. 

Connexions elèctriques de seguretat 

Totes les connexions elèctriques de seguretat s’efectuaran mitjançant connectors o 

empalmadors estancs d’intempèrie normalitzats. També s’acceptaran aquells 

empalmes directes o fils, per tal que quedin protegits de forma totalment estanca, 

mitjançant l’ús de fundes termoretràctils aïllants o amb cinta aïllant d’auto fosa en una 

sola peça, per auto contacte. 

Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes de f usta per a rases 

S’han dissenyat perquè serveixin de comunicació entre dos punts separats per un 

obstacle que s’ha de salvar. 

S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades en el seu cas, un màxim 

sobre l’horitzontal de 30º. Per a inclinacions superiors s’utilitzaran escales de seguretat 

de tipus convencional a base de graons de petjada i contrapetjada. 

El material a utilitzar serà nou, a estrenar. 

S’utilitzaran, preferentment, passarel·les prefabricades, metàl·liques, amb la garantia 

de resistència del fabricant, sempre que no sigui possible un altre tipus d’homologació 

o certificació. 

En cas de construir-les "in situ", es compliran les següents especificacions: 

– El material a utilitzar serà la fusta de pi. 

– La fusta s’unirà mitjançant clavaó, previ encolat, amb “cola blanca”, per a 

garantir una millor immobilització. 

– A cada extrem de recolzament del terreny, es muntarà un ancoratge efectiu, 

mitjançant l’ús de rodons d’acer corrugat, passant a través de la plataforma de 

la passarel·la i doblats sobre la fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons 

doblats no produiran ressalts. 
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– Els ancoratges estaran formats per rodons d’acer corrugat amb un diàmetre de 

8 mm, i una longitud d’1,5 m, per clavar al terreny. Uns dels seus extrems 

estarà tallat en biaix per facilitar la seva clavada a cop de maça. 

– Les baranes estaran formades per peus drets per collat tipus fuster 

comercialitzats pintats d’anticorrosiu, subjectes al costat dels taulons mitjançant 

l’accionament dels arbres d’immobilització. Passamans, format per tubs 

metàl·lics comercialitzats. 

– Barra intermèdia, formada per tubs metàl·lics comercialitzats. 

– Tots els components estaran pintats a franges grogues i negres alternatives de 

senyalització. 

El Contractista establirà, al seu Pla de Seguretat, un procediment per al manteniment 

permanent d’aquesta protecció. 

 

4.1 Mitjans auxiliars, màquines i equips 

 

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és 

a dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per 

a la seva funció. 

L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà seguint 

estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual 

d’ús editat pel seu fabricant. 

Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran 

incorporats els seus propis dispositius de seguretat exigibles per l’aplicació de la 

legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció al recinte de l’obra, de 

medis auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anterior. 

Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca 

"CE", el Contractista adjudicatari, al moment d’efectuar l’estudi per a presentació de 
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l’oferta d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, perquè són 

per sí mateixos, més segurs que els que no la posseeixen. 

 

5.3 Senyalització de l’obra 

5.3.1 Senyalització de riscos en el treball 

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del 

1997, que no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes 

específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de 

novembre del 1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especifiquen: el tipus, model, mida i 

material de cadascun dels senyals previstos per ser utilitzats a l’obra. Aquests textos 

han de tenir-se per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i particulars, com 

normes d’obligat compliment. 

Els senyals seran nous, i amb la finalitat d’economitzar costos s’escolliran i valoraran 

els models adhesius en tres mides comercialitzats: petit, mitjà i gran. 

Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14 

d’abril. 

Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de Condicions 

de Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels 

amidaments referents a la senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és 

innecessària. 

5.3.2 Nomes per al muntatge dels senyals 

– Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols. 

– Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels 

senyals, en funció de l’evolució de l’obra. 
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– Els senyals romandran coberts per elements opacs quan el risc, recomanació o 

informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la 

seva retirada. 

– S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de 

senyalització. 

– Es mantindrà permanentment una colla de reforç de neteja i manteniment de 

senyals, que garanteixi la seva eficàcia. 

5.3.3 Normes per als muntadors de la senyalització d’obra. 

Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, perquè puguin realitzar 

el muntatge amb absoluta eficàcia. En cas que aquesta operació comporti riscos, se’ls 

dotarà dels equips necessaris per evitar possibles accidents. Se’ls farà signar un rebut 

de recepció, tant de les instruccions com dels equips, que restarà arxivat a disposició 

de la Direcció Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral. 

5.3.4 Senyalització vial 

Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el contingut de 

la “Norma de carreteres 8.3-IC, senyalització, abalisament, defensa, neteja i 

acabament d’obres fixes fora de poblat” promulgada pel “MOPU”, que no es 

reprodueixen per economia documental. 

Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec 

s’assumeix la tipologia dels senyals recollides a la mateixa per a les obres objecte del 

present Projecte. 

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model, mida i 

material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats a l’obra. Aquests textos 

s’han de tenir per transcrits en aquest plec de condicions tècniques i particulars com 

característiques d’obligat compliment. 
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Normes per al muntatge dels senyals 

– No s’instal·laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un obstacle 

fix temporal per a la circulació. 

– Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts, 

s’instal·laran sobre els peus drets metàl·lics i trípodes que els són propis. 

– Els senyals romandran coberts per elements opacs quan el risc, recomanació o 

informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la 

seva retirada. 

– S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de 

senyalització vial. 

– Es mantindrà permanentment una colla de reforç de neteja i manteniment de 

senyals, que garanteixi l’eficàcia de la senyalització vial instal·lada en aquesta 

obra. 

En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es tindran en 

compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats municipals al 

llarg de la realització de l’obra. 

5.4 Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars. 

 

5.4.1 Condicions generals 

Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics 

prefabricats comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, 

muntats sobre soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva estabilitat i bon 

anivellament. Els plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les 

característiques tècniques que han de reunir aquests mòduls, la seva ubicació i 

instal·lació. Es considera unitat d’obra de seguretat, la seva recepció, instal·lació, 

manteniment, retirada i demolició de la solera de cimentació. 

No obstant en aquesta obra no seran necessàries aquestes instal·lacions per a 

personal administratiu i sí per a l’apilament de materials, maquinàries i vestuaris. En el 
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cas de ser necessaris estaran disposats segons el detall dels plànols d’aquest Estudi 

de Seguretat i Salut i reuniran les característiques que s’especifiquen als següents 

punts. 

5.4.2 Obra civil. 

Cimentació de formigó en massa de 150 Kg., de ciment "portland". 

Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la corrosió, 

en les opcions de compra o de lloguer mensual. S’han previst en l’opció de lloguer 

mensual, contenint la distribució i instal·lacions necessàries expressades al quadre 

informatiu. Dotats de la fusteria metàl·lica necessària per a la seva ventilació, amb 

cristalls simples a les finestres, que alhora, estaran dotades amb fulls practicables de 

corredora sobre guies metàl·liques, tancades mitjançant tanques de pressió per 

mordassa simple. 

Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls de pas de 

fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Els fulls de pas de les comunes i dutxes, seran de 

les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el paviment, amb tanca de maneta i mallerenga. 

Les portes d’accés tindran pany a clau. 

5.4.3 Instal·lacions. 

Mòduls dotats d’instal·lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i desguassos, 

amb les oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells sanitaris i dutxes, 

calculades al quadre informatiu. Totes les conduccions seran previstes en "PVC". 

També disposen d’Instal·lació Elèctrica partint des del quadre de distribució, dotat dels 

interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb màniga contra la 

humitat, dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per a cada dos lavabos. 

5.4.4 Escomeses. 

Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball, donat que compte 

amb aquests serveis. Les condicions tècniques i econòmiques considerades en aquest 
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Estudi de Seguretat i Salut, són les mateixes que les assenyalades per a l’ús d’aquests 

serveis al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del 

contracte d’adjudicació. 

El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans que es realitzi 

l’oportuna escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posada en 

funcionament d’un grup electrogen generador trifàsic, accionat per un motor de gas-oil.  

Se’l considera un mitjà auxiliar necessari per a l’execució de l’obra, conseqüentment 

no es valora al pressupost de seguretat. 

L’escomesa d’aigua potable, es realitzarà a la canonada de subministrament especial 

per a l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit al punt anterior. 

5.5 Manteniment posterior del construït. 

Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al 

manteniment posterior del construït ja especificats a la memòria seran els mateixos 

que les descrites a les proteccions de l’obra. 

6. Normes d’obligat compliment per a la prevenció general de 

riscos.  

6.1 Per oficis que intervenen. 

6.1.1 Ofici de paleta. 

Les condicions prèvies que ha de reunir el lloc de treball són: 

– Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes. 

– Els petits buits per a instal·lacions es destaparan per al seu aplomat, una 

vegada realitzada aquesta operació s’executarà el tancament definitiu del buit, 

en prevenció de riscos per absència de proteccions. 
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– Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es 

repararan immediatament o es substituiran per altres en bon estat. 

– On existeixi perill de caiguda d’alçada, instal·lar les senyalitzacions de “perill de 

caiguda des d’alçada” i " obligatori utilitzar cinturó de seguretat”, marcar als 

plànols la posició dels senyals. 

– Il·luminar convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar, si s’ha 

d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric. 

– Retirar les runes de les zones de treball diàriament. 

– Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibint els ponts 

d’un tauló. 

– Prohibir el balanceig de les càrregues suspeses. 

– Hissar els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que se 

subministren de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.). 

– Hissar els materials solts apilats ordenadament a l’interior de plataformes 

emplintades. 

– Desmuntar les proteccions perimetrals únicament per a introduir els materials, 

reposant-les immediatament desprès de realitzada la descàrrega. 

– Indicar les zones d’apilament de materials. 

– Prohibir llençar enderrocs. 

– Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que, en caminar, l’extrem que 

va per davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta. 

– Usar màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols ambiental. 

6.1.2 Electricistes i instal·ladors. 

– El magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc assenyalat 

als plànols. 

– A la fase d’obra d’obertura i tancament de frecs es tindrà cura de l’ordre i la 

neteja de l’obra, per evitar els riscos de trepitjades i ensopegades. 

– El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat 

sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges 

incorrectes. 
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– La il·luminació als indrets de la feina no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 

m del sòl. 

– La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs 

amb mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 

– Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric 

d’obra sense la utilització de les clavilles mascle - femella. 

– Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb sabates 

antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos per treballs 

realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

– Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a mode de 

cavallets, per evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 

– La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal·lació elèctrica de 

l’escala, sobre escales de mà (o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una 

vegada protegit el buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, 

per eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

– La instal·lació elèctrica en (terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc), sobre 

escales de mà (o bastides amb cavallets), s’efectuarà un cop instal·lada una 

xarxa tensa de seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la que 

s’executen els treballs, per eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

– Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d’escales de mà o de 

bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d’alçada durant els 

treballs d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les proteccions de seguretat 

adequades. 

– L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material 

aïllant normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. 

– Les eines dels instal·ladors elèctrics que el seu aïllament estigui deteriorat 

seran retirades i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 

– Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de 

l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà serà el que va del quadre general al de 

la “companyia subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes 

necessaris per a la connexió, que seran els últims en instal·lar-se. 
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– Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot 

el personal de l’obra abans de ser iniciades, per evitar accidents. 

– Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en 

profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmes dels 

quadres generals elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 

6.2 Per activitats previstes. 

6.2.1 Abocament directe de formigons mitjançant can aleta. 

– Abans d’iniciar el formigonat cal revisar el perfecte estat i estabilitat dels 

encofrats. 

– L’abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar 

puntals que puguin deformar-se o rebentar l’encofrat. 

– Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat. 

– La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin 

maniobres perilloses. 

– Instal·lar topalls al final de recorregut per als camions formigonera. 

– Prohibir que els operaris se situïn darrera del camió formigonera durant el 

retrocés. 

6.2.2 Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades. 

– Es treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia propietària 

de la línia. 

– Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 

– En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 

– Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 

– Avisar a la companyia propietària de la línia. 

– En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar de 

la següent manera: 
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– Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 

– Protegir la conducció per evitar deterioraments. 

– No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar 

sobre ells en verificar la instal·lació. 

– Tant si es detecta la línia deteriorada, com si es produeix un trencament pels 

treballs d’excavació, es paralitzaran els treballs, s’impedirà l’accés de personal 

a la zona, s’intentarà avisar a la companyia propietària i, si això no fos possible, 

s’avisarà a les autoritats competents. 

– Si alguna part metàl·lica d’una excavadora entra en contacte amb amb una línia 

elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no 

existeixi perill. 

 

6.2.3 Replens de terres en general. 

– Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà 

l’accés al terreny comprès en el seu radi de treball, si romà estàtica, 

s’assenyalarà la seva zona de perillositat actuant-se en el mateix sentit. 

– No s’abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la 

cullera o la pala, aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 

– No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 

– Aniran equipades amb extintor. 

– No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 

– Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés de la 

màquina a punts on pogués entrar-hi en contacte. 

– Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema hidràulic, 

transmissions i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu 

estat al cap d’obra. 

– Les passarel·les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran 

netes de greix, fang i oli. 
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– Se senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la vora 

del tall de rasa o de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega 

indirectament o per basculació. 

– Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motobolquets 

autopropulsats (DUMPER), amb excepció del conductor. Se’ls instal·larà 

plaques límit de velocitat màxima (40 Km/h). 

– Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions. 

– Totes les vores d’excavació efectuades quedaran senyalitzades a un mínim de 

2m del tall del terreny, quedant prohibida l’estada o el pas de persones al tros 

de terreny intermig. 

– Els camins de circulació interna se senyalitzaran amb claredat per evitar cops o 

rascades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a la màquina 

que menor pendent admeti. 

– No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin 

treballant màquines, fins que estiguin aturades. 

– Els dumpers hauran de ser conduïts per personal provist del preceptiu carnet 

de conduir classe B. 

– Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip 

de transport. 

– Als dumpers, es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del 

conductor i el remuntat de pendents sota càrrega s’efectuarà sempre en marxa 

enrere, per evitar pèrdues d’equilibri o bolcada. 

– Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. 

L’empresa es reserva el dret d’admissió a l’obra en funció de la posada al dia 

de la documentació oficial del vehicle. 

– Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant 

descàrregues brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega. 

– En el transport s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn 

del 5%. 

– Per evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer 

moviments bruscos ni treballs amb el vent en contra. 
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– Els riscos d’incendi i explosió els tindrem en compte revisant periòdicament els 

sistemes elèctrics i davant la presència de combustibles "NO FUMAR". 

– També analitzarem la presència de conduccions de gas, i procedirem al 

abalisament i senyalització del seu traçat. 

– El manteniment periòdic de motors i escapaments i mantenir la cabina tancada 

pal·liaran els efectes del soroll. 

– En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pel sòl. 

– Procurarem emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions. 

– El reg periòdic i moderat de la zona de treball i mantenir la cabina de conducció 

tancada ens evitarà l’exposició a la pols. 

– Per evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics es 

buidaran abans de manipular-los. 

– No tocar les bateries sense la utilització de guants per evitar erosions. Amb 

líquids corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants. 

6.2.4 Conductor de camió. 

– Si no ha manejat abans un vehicle de la mateixa marca i model, cal sol·licitar la 

instrucció adequada. 

– Abans de pujar a la cabina per engegar, cal inspeccionar al voltant i per sota 

del vehicle, per si hagués alguna anomalia. 

– Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa. 

– Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua. 

– No circular per la vora d’excavacions o talussos. 

– No circular mai en punt mort. 

– Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi. 

– Mai transportar passatgers fora de la cabina. 

– Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, evitant 

circular amb ell aixecat. 

– Si s’ha d’inflar un neumàtic, cal situar-se a un costat, fora de la possible 

trajectòria del cèrcol si sortís projectat. 
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– No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo 

calçat prèviament. 

Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de Manteniment. 

6.2.5 Conductor de motobolquet. 

– Utilitzar l’equip de protecció personal que se li assigni. 

– Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la al part de 

treball. 

– Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat 

del pis. 

– Si l’encesa és amb maneta, donar l’estrebada cap a dalt. 

– Prohibit transportar persones. 

– Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat. 

– Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa. 

– Per a descàrregues a un nivell inferior, col·locar topalls a la vora i es baixarà 

del vehicle, previ frenat del mateix. 

– Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa. 

6.2.6 Conducció de pales carregadores. 

– Si no s’ha manejat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, cal sol·licitar 

la instrucció necessària. 

– Abans d’iniciar el moviment de la màquina, assegurar-se que no hi ha ningú a 

les rodalies i de que la barra de seguretat està en posició de marxa, travada 

amb el passador corresponent. 

– Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu 

torn. 

– Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el 

funcionament de la màquina i el farà constar al part de treball. 

– Prohibit transportar passatgers. 

– Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa. 
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– No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el 

transport. 

– No baixar de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada al 

terra. 

– Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la 

màquina ha d’estar aturat i la cullera recolzada al terra. 

– Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i 

protegir-se de les possibles cremades. 

6.2.7 Recepció de maquinària- mitjans auxiliars i m untatges. 

– Tant la maquinària, com els altres mitjans auxiliars i muntatges emprats en 

l’obra hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà el 

dret d’admissió en l’obra en funció de l’estat de conservació dels elements o en 

el seu cas de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle. 

– La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons la 

normativa vigent, hauran d’aportar les certificacions corresponents acreditant el 

seu estat abans de la seva entrada en l’obra. 

6.2.8 Muntatge de blindatges metàl·lics per a rases  i pous. 

– Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el 

contractista en funció del sistema concret que vagi a utilitzar. 

– A més a més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació 

de rases. 

6.2.9 Instal·lació de canonades. 

– Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal 

possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus 

drets que impedeixin que per qualsevol causa els conductors llisquin o rodin. 

Com per a la seva col·locació s’empraran camions-grua haurem d’aplicar les 
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recomanacions corresponents al manejament de càrregues suspeses per a 

evitar cops o atrapaments. 

– En cas de ser imprescindible el manejament manual dels tubs es realitzarà la 

manipulació entre vàries persones. 

– A més a més es formarà al personal sobre els mètodes correctes de 

manipulació de càrregues. 

El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, etc. 

6.2.10 Formigonat de ferms d’urbanització i obra ci vil. 

– En planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar tres 

principis bàsics: 

– Protecció màxima pels treballadors de l’obra. 

– Protecció màxima pel públic. 

– Inconvenients mínims pel públic. 

– És fonamental disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta 

senyalització ha de ser clara i que no comportar confusió. Serà necessari 

senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com els possibles 

desviaments o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es 

pugui veure afectat. 

– El formigonat es realitzarà mitjançant l’abocament directe amb canaleta, 

desprès seran d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés. 

També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui produir el 

formigonat mitjançant una adequada protecció (guants, botes, …). Quan existeixi risc 

d’esquitxada s’empraran ulleres. 

6.2.11 Excavació de terres a màquina en rases. 

– Interrompre immediatament el treball si se sospita la presència de gasos nocius 

o falta d’oxigen en l’interior de l’excavació. 
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– Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les 

excavacions. 

– No col·locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les persones 

que estiguin treballant en el seu fons. Situar les terres procedents de 

l’excavació, com norma general, a partir d’una distància igual a la meitat de la 

seva profunditat. 

– Seguir els procediments més adequats per a la col·locació dels sistemes 

d’entibat i apuntalament. 

– No efectuar operacions de sapa en un talús a menys que estigui ben entibat. 

– Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment. 

– Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar-se 

diàriament, i sobre tot, quan existeixi una interrupció del treball de més d’un dia, 

s’executi una voladura, hagi hagut un despreniment de terres, s’hagi produït 

danys en el talús o en l’entibació per qualsevol causa, o desprès d’intenses 

gelades o fortes pluges. 

– Si s’empren màquines a l’excavació, aquestes se situaran, com a mínim a 1 m 

de la seva vora. Si una màquina es troba excavant una paret, s’hauran de 

regular prèviament les cotes de treball, de manera que pugui arribar com a 

mínim fins un metre per sota de la vora superior i sempre que aquest hagi estat 

netejat i explanat. 

– L’aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de la 

forma més convenient i segura. Dotar als treballadors de l’equip personal de 

protecció adequat per a aquests circumstàncies. 

– L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada 

a la vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de 

repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa. 

– Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà. 

– Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les 

vores de coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una 

distància mínima de 2 m de la vora. 
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– Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades 

amb presa de terra, en les que es muntaran projectors d’intempèrie. Si 

s’empren portàtils, la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa 

protectora i mànec protegits elèctricament. 

– L’excavació en rases i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que les mesures 

preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control 

hauran d’ajustar-se a les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es 

manegin. 

En cas de no utilitzar les estrebades d’excavació en trinxeres o rases, s’utilitzarà 

l’estudi geotècnic disponible, o es realitzaran els assajos precisos, dels terrenys que 

han de ser programats, executats i interpretats per personal especialitzat que domini 

les tècniques corresponents per determinar l’angle de lliscament intern dels terrenys. 

En terrenys coherents ha de procedir-se amb gran prudència en fixar el valor de la 

cohesió, ja que varia amb el grau d’humitat del terreny, disminuint ràpidament. 

6.2.12 Estrebades de fusta. 

– Amb taulons horitzontals 

– Desenvolupar les estrebades per taulons horitzontals en trams de 4 m, de 

longitud màxima, i a cada tram disposar al menys de tres taulons verticals amb 

separacions recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre. 

– Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col·locaran a distàncies tals 

que no destorbin l’execució dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, 

sense que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan 

destinats. 

– Si els puntals a emprar no són metàl·lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls). 

– Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals 

d’entibació per al més adequat repartiment de l’empenta de les parets de 

l’excavació. 

– No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és 

pràcticament nul·la. 
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– Amb taulons verticals en terreny bo 

– Desenvolupar les estrebades per taulons verticals per trams de 4 m, de 

longitud màxima i la disposició dels mateixos serà un junt a l’altre, de forma que 

quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix 

també per entibació per enfundat. 

– Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran 

a distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per això 

deixin d’exercir les funcions de contenció a què estan destinats. 

– Per a les estrebades amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones. 

– Amb taulons verticals en terreny dubtós o dolent 

– Desenvolupar les estrebades per taulons verticals per trams de 4 m de longitud 

màxima i la disposició de les mateixes serà una junt a l’altre, de forma que 

quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix 

també per entibació per enfundat. 

– Els puntals amb què es recolzen els marcs o taulons horitzontals es col·locaran 

a distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per això 

deixin d’exercir les funcions de contenció a què estan destinats. 

– Per a les estrebades amb taulons verticals utilitzar preferentment fustes 

rodones. 

6.2.13 Demolicions per procediments neumàtics. 

– Abans del començament de la demolició s’han de localitzar les possibles 

instal·lacions o serveis que poguessin veure’s afectats, procedint-se a la seva 

anul·lació o desviació. 

– Es tindrà especial cura per no afectar a altres estructures properes. 

– Durant els treballs es tindrà especial atenció al manejament de la maquinària 

(martells neumàtics, maces, …). El personal haurà d’estar convenientment 

instruït. 

– S’evacuaran les runes segons es vagi avançant en la demolició. 

– És convenient anar regant sense arribar a formar bassa per evitar la formació 

de pols. 
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– S’empraran els EPI´s adequats per aquests treballs (màscares, calçat de 

seguretat, guants, protectors auditius ...) 

– Serà necessari una anàlisi del mètode correcte de demolició dels diferents 

elements. 

– Normalment es seguirà per a la demolició l’ordre invers a l’emprat per a la 

construcció. 

Es prestarà gran atenció a les normes preventives específiques dels equips que 

intervinguin en aquesta activitat (compressores, martells, …). 

6.2.14 Construcció d’arquetes. 

– L’accés i sortida de l’arqueta s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, 

ancorada a la part superior de l’excavació i dotada de sabates antilliscants. 

L’escala sobresortirà 1 m per l’excavació. 

– Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al 

voltant de l’excavació de l’arqueta. 

– Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre 

en prevenció d’enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà la 

possibilitat de disposar entibació en funció de les sol·licitacions existents a 

l’entorn de l’arqueta. 

– Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l’arqueta. Si la seva 

profunditat fos superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm 

d’alçada, dotada de llistó intermig i sòcol. 

– Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives al 

moviment de terres i la maquinària que hi intervé. 

– Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta de què es tracti 

s’atendrà a les mesures preventives referents a: 

� Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo). 

� Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó). 

� Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades). 

 



Projecte de l’EDAR i col·lectors del nucli urbà de Figuerola del Camp (Alt Camp) 

Plec de condicions seguretat i salut 
 
 
 

Autor: Marc Querol Martí Maig 2012 
49 

 
 
 

 

6.3 Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines. 

6.3.1 Escales de mà de fusta o metàl·liques. 

– Es prohibeix l’ús d’escales de fusta. 

– Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a  què donen 

accés. 

– Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en 

vertical des del plànol del desembarcament, a l’extrem superior del travesser. 

– S’instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció 

vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments. 

– Es prohibeix transportar pesos a mà iguals o superiors a 25 kg sobre escales 

de mà. 

– No es recolzaran les escales de mà sobre llocs o objectes poc ferms, que 

puguin disminuir la seva estabilitat. 

– Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps. 

– L’ascens o descens a través de l’escala de mà es farà frontalment, és a dir, 

mirant directament cap als graons. 

– Es prohibeix l’ús d’escales de tisora. 

– Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons, se substituirà l’escala per 

una altra de major alçada. 

– S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals. 

– No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl·liques. 

– Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. 

6.3.2 Foradador portàtil. 

– Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar. 

– Si la broca és bastant llarga com per travessar el material, haurà de 

resguardar-se la part posterior per evitar possibles lesions directes o per 

fragments. 
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Utilitzar casc i ulleres de seguretat. 

6.3.3 Retroexcavadora amb martell trencador (ruptur a de 

paviments, lloses). 

– No treballar en pendents superiors al 50%. 

– Quan se circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la cullera, 

per evitar caure en algun desnivell. 

– Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat. 

– La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la 

caiguda de materials de la cullera. 

6.3.4 Pistola grapadora. 

– El personal encarregat de la pistola neumàtica serà coneixedor del seu correcte 

manejament. 

– Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de cap 

dels seus elements constitutius. 

– Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió. 

– L’aparell es posarà en pressió suaument. 

– Es comprovarà que els controls funcionen correctament. 

– No s’intentarà grapar peces entre sí subjectant-les manualment. 

– No s’intentarà disparar al límit de les peces. 

– Utilitzar cascos protectors auditius. 

– No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió. 

– No permetre que el seu ajudant se situï cap el costat pel que s’expulsen els 

fragments de filferro de subjecció dels claus o grapes. 

– No es permetrà que una altra persona manipuli o utilitzi la màquina. 

– Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin que s’abandoni 

l’aparell per poder realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més 

estaran dotades de palpador. 
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També disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar sense riscos les 

grapes obstruïdes. 

6.3.5 Pistola fixa- claus. 

– El treballador tindrà al menys, 18 anys i coneixerà perfectament l’ús de 

l’aparell, així com les mesures de seguretat a prendre. 

– Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja. 

– De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó 

recolzat contra la superfície de treball en posició de tir, rearmant l’eina i 

realitzant el tret. De fallar de nou, es mantindrà la mateixa en posició de treball, 

almenys 20 segons i s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega. 

– Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena 

de persones i apuntant al sòl. 

– Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que se seguiran les 

instruccions del fabricant. 

– Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent 

transportades a les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de 

calor. 

– L’eina es revisarà, almenys, una vegada  l’any. 

– No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius. 

– Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i 

l’allotjament de la càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys. 

– La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar-se es descarregarà i 

es guardarà al seu estoig corresponent. 

– La màquina carregada no es dipositarà enlloc. 

– S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt 

en què s’hagi d’utilitzar la pistola. 

– Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, rera de la superfície de treball, no hi 

ha persones. 

– La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, 

etc.). 
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S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús. 

6.3.6 Petites compactadores (pistons mecànics- “ran itas”). 

– Abans de posar-la en funcionament assegurar-se que estan muntades totes les 

tapes i carcasses de protecció. 

– Portar el picó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals. 

– Regar la zona a aplanar o usar màscares antipols. 

– Usar protectors auditius. 

– Usar calçat amb puntera reforçada. 

– L’operari que manegi el picó coneixerà perfectament la màquina i el seu 

manejament. 

– No deixar el picó a cap operari inexpert. 

– Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia. 

Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització. 

 

6.3.7 Taules de serra circular per a tall de fusta.  

– La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-se 

mai manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol 

circumstància una sòlida fixació. 

– El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el 

tall. 

– La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament 

ha de deixar al descobert únicament la part del disc necessària per al tall. 

– La pantalla tindrà la robustesa suficient per evitar la projecció de partícules i 

fragments del disc. 

– L’òrgan d’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el 

disc no giri en buit en la posició de repòs del mateix. 

– Usar ulleres protectores. 
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6.3.8 Martells neumàtics. 

– La màniga d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú hi ensopegui, ni 

que pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre. 

– Abans de desarmar el martell s’ha de tallar l’aire. 

– No tallar l’aire doblant la màniga. 

– Mantenir el martell en bona cura i engreixat. 

– No apuntar mai amb el martell a un lloc on s`hi trobi una altra persona. 

– Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell no 

s’usi. 

– No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell. 

– Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell. 

– Manejar el martell agafat a l’alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major 

alçada, utilitzar una bastida. 

– No fer esforç de palanca amb el martell en marxa. 
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6.3.9 Màquines eina en general: radials, cisalles, talladores i 

assimilables. 

– Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar. 

– Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina i forma de prevenir-los. 

– Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions. 

– Emmagatzemar els discos en llocs secs, sense sofrir cops i seguint les 

instruccions del fabricant. 

– Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

– No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

– Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de 

la màquina. 

– No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una 

pressió excessiva. 

– Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de 

manera que no sofreixi moviments imprevistos. 

– Aturar la màquina totalment abans de posar-la, millor si es disposa d’un suport 

especial per deixar-la. 

– No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del 

nivell de les espatlles. 

– Situar l’empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 

empunyadura pont. 

– Si s’usen plats de polir, instal·lar a l’empunyadura lateral la corresponent 

protecció per a la mà. 

– Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar 

convenientment la peça i graduar la profunditat i inclinació del tall. 

– Utilitzar ulleres de protecció tancades. 

6.3.10 Maquinària per a moviment de terres (en gene ral). 

- Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran 

perfectament les 
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- característiques de la màquina. 

- Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels 

controls, així com l’absència de persones i obstacles a la zona de treball 

de la màquina. 

- La col·locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat 

o tècnic 

- responsable, no pel maquinista. 

- Prohibir entrar a la cabina a qualsevulla persona que no sigui el 

maquinista, mentre s’està treballant. No es permet tampoc el transport 

de persones. 

- L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense 

recolzar l’equip al terra, aturar el motor i col·locar el fre, conservant la 

clau de contacte en tot moment. 

- No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat. 

- No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la 

cullera pujada. 

- No emmagatzemar productes combustibles a la cabina. 

- Col·locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la 

màquina en llocs de fàcil accés. El maquinista estarà degudament 

ensinistrat en el seu ús. 

- Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat 

per una zona embassada. 

- Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en 

el seu defecte, amb ajuda d’un altre operari, mitjançant senyals per 

evitar cops a persones o coses. 

- Quan existeixen línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de 

treball, prendre les mesures oportunes, de forma que es mantingui en 

tot moment la distància de seguretat mínima. 

- No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina 

no disposa de pòrtic de seguretat. 
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- Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el pes de la 

màquina i les vibracions que transmet al terreny són causa 

d’enfonsaments. El perill disminueix aproximant-se en angle recte a la 

vora del talús. 

- No tractar de fer ajustaments o reparacions quan la màquina estigui en 

moviment o amb el motor funcionant. 

- A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de 

pressió indicats, així com tampoc els precintes de control. 

- En finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: 

posar el fre de mà, engranar una marxa curta i, en cas necessari, 

bloquejar les rodes mitjançant falques. 

- Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o 

vehicles, s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar 

degudament ensinistrat, que vigili i dirigeixi els seus moviments. 

- Per a algunes maniobres és necessària la col·laboració d’una altra 

persona que es col·locarà a més de 6 m. del vehicle en un lloc on no 

pugui ser atrapat. 

- Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs. 

- Instal·lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació 

tant transversal com longitudinal que el terreny produeix a la màquina. 

- Seient anatòmic, per a disminuir les molt probables lesions d’esquena 

del conductor i el cansament físic innecessari. 

- Instal·lació d’agafadors i passarel·les que facilitin l’accés a la màquina. 

- Instal·lació de botzina o llums que funcionin automàticament sempre 

que la màquina es desplaci marxa enrere. 

- Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en 

marxa accidental d’elements que no siguin necessaris per al treball que 

s’estigui realitzant. 

- Instal·lació de cabina antibolcada. La cabina ideal és la que protegeix 

de la inhalació de pols, contra la sordesa produïda pel soroll de la 

màquina i contra l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu. 
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- Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar proveïda dels senyals 

corresponents i complir les normes que exigeix el Codi de Circulació. 

- Tots els engranatges i altres parts mòbils de la maquinària han d’estar 

resguardats adequadament. 

- Apropar-se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui 

aturada. 

- Carregar els materials als camions pels costats o per la part del darrera. 

- La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 

- El conductor abandonarà la cabina del camió i se situarà fora de la zona 

de perillositat, a menys que la cabina estigui reforçada. 

- A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la 

distància de la part més sortint de la màquina a l’estesa serà com a 

mínim de 3 m i 5 m per a les de més de 66.000 V. 

- Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 

0,50 m. 

- En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents 

mesures: 

� Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 

� Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta 

precaució. 

- Protegir la conducció per evitar deterioraments. 

- En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran 

immediatament els treballs i s’avisarà al propietari de la línia i a les 

autoritats competents. S’acordonarà la zona si fos necessari. 

- Si entrés en contacte alguna part metàl·lica de la màquina amb una línia 

elèctrica en tensió, el conductor hauria de romandre a la cabina fins que 

no existís perill. 

� Verificacions periòdiques: 

- Cada jornada de treball verificar: 

- Nivell del dipòsit del fluid hidràulic. 

- Nivell d’oli al càrter del motor. 
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- Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics. 

- Control de l’estat del filtre de l’aire. 

- Estat i pressió dels neumàtics. 

- Funcionament dels frens. 

- Verificar l’estat del circuit hidràulic periòdicament. 

- Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als 

trens motors. 

- A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguint les 

instruccions assenyalades pel fabricant. 

Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent, tant per 

a l’eix posterior com l’anterior i rodes amb dibuix en bones condicions. 

6.3.11 Espadons (serres per a paviments, lloses i c apes de 

rodadura). 

- El personal que governi aquestes serres serà especialista en el seu 

manejament. 

- Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que ens 

podem trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a 

executar. 

- Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits contra la carcassa 

dissenyada pel fabricant. 

- Per evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons 

efectuaran el tall en via humida. 

- El manillar de governs, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta 

aïllant autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia 

elèctrica. 

- El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un embut. 

A més a més es prohibeix expressament fumar durant les operacions de 

càrrega de combustible. 
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- El manejament i emmagatzement dels combustibles líquids es farà amb molta 

cura, col·locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats per a 

cas d’incendi. 

6.3.12 Dumper- motobolquet autotransportat. 

- Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si 

per causes de força major s’ha de circular amb la capsa aixecada, s’instal·larà 

un gàlib davant els obstacles d’alçada reduïda, i amb un indicador òptic a les 

taules d’instruments. 

- En bascular en abocadors, col·locar sempre uns topalls que limitin el recorregut 

marxa enrere. El conductor comprovarà, abans d’iniciar l’operació, que el fre 

d’aparcament està accionat. 

- Quan se circuli pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se 

en punt mort. 

- Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu 

de subjecció o es falcarà, en previsió d’un descens inesperat. 

6.3.13 Compressor. 

- El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai 

inferior a 2 m del costat de coronació de talls i talussos. 

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

horitzontal i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. 

- Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores del compressor 

estaran sempre tancades durant el seu funcionament, per disminuir la 

contaminació acústica de l’obra. 

- La zona on es trobi el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m., 

instal·lant-se senyals d’"OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS", 

per sobrepassar la línea de limitació. 

- Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima del tall de 

martells o vibradors no inferior a 15 m. 
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- Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat. 

- Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús. 

- Els mecanismes de connexió o d’empalmada, estaran rebuts a les mànegues 

mitjançant ràcords de pressió segons càlcul. 

- Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els 

camins de l’obra i s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de 

fàbrica o roca. 

6.3.14 Camió formigonera. 

- La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes 

per a la tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones que 

s’hagi de garantir l’ordre i la neteja de l’entorn. 

- La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les 

operacions d’abocament, seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels 

riscos per maniobres incorrectes. 

6.3.15 Camió amb grua. 

- Els cables, politges i ranures on s’enrotllen els cables han d’estar perfectament 

engreixats. 

- Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de 

rotació haurà d’estar accionat. 

- Quan es treballi en pendent, la tracció ha d’estar frenada. 

- Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes. 

- S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines té la potència 

suficient com per a bolcar-les. 

- Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment 

projectat per ser penjats, s’hauran d’utilitzar eslingues amb diferents punts de 

subjecció, fixos o mòbils. 

- Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues. 

- Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i 

designat per a tal funció. 
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- Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos 

d’atrapaments hauran de ser degudament protegits, i mai es treballarà sense 

estar aquestes proteccions col·locades. 

- Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments 

bruscos que puguin bolcar la màquina o danyar els cables. 

- El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents 

operacions: 

- Accionar fre de rotació i de tracció. 

- Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma. 

- Desembragatge del motor. 

- Totes les palanques es deixaran en punt mort. 

- El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat, 

maniobrant únicament amb la ploma. 

- Per dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes, mantenint-

se sempre l’operari a una distància prudencial. 

- La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per això es 

baixarà la ploma fins el sòl subjectant-la amb cavallets. 

- La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre usant el fre del 

tambor. 

- El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor, 

deteriorant-lo. 

- Quan es baixi la ploma, es col·locarà paral·lela a l’eix de les orugues. 

- La cabina estarà insonoritzada. 

- Quan la càrrega estigui molt vertical s’haurà de vigilar que un despreniment 

d’aquesta no la llenci contra la cabina. 

- No es treballarà a menys de 2 m d’un talús. 

- Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat. 

- Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada. 

- A les grues muntades sobre rodes s’ha de col·locar els gats i estabilitzadors 

abans de realitzar qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el 

terra. 
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- L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada. 

6.3.16 Camió de transport de materials. 

- Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat. 

- Carregar els materials als camions per les vores o per la part d’enrera. 

- La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 

El conductor abandonarà la cabina del camió i se situarà fora de la zona de perillositat, 

a menys que la cabina estigui reforçada. 

6.4 Per a la instal·lació elèctrica provisional d’o bra. 

6.4.1 Condicions que ha de reunir la instal·lació. 

- Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia 

necessària durant el transcurs de l’obra. 

- L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de 

circulació de vehicles ni zones de moviment de la grua. 

- Si és soterrada es protegirà per evitar trencaments per enfonsaments. 

- S’instal·larà la capsa general de protecció, estanca i protegida de la intempèrie 

i de possibles cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la potència 

contractada. 

- La línia de derivació individual anirà des de la capsa general de protecció fins el 

quadre general d’obra, que també estarà protegit de la intempèrie i de cops. 

- Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra. 

- Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres 

secundaris. 

- Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers 

d’encofrat i ferrallat, posat de formigó i haurà un quadre secundari a cada zona 

necessària. 

- Les preses de corrent seran estanques. 
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6.4.2 Protecció de línies elèctriques. 

- Es tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que 

travessen la zona de treball. 

- Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de línies 

elèctriques i coneixeran la manera de procedir en cas d’accident. 

- Una retirada de la línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica 

propietària de la línia, la qual s’encarregarà de portar-la a terme. 

- L’aïllament dels conductors d’una línia ha de ser autoritzada per la companyia 

elèctrica propietària de la línia, la qual s’encarregarà de portar-la a terme. 

- Guardar les distàncies de seguretat. 

- En cap cas serà una distància inferior a 6 m. 

- Dispositius de seguretat. 

- Limitar els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia 

elèctrica. 

- Utilitzar elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua 

torre). 

- Resguards en torn la línia. 

� Seran panells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc. 

� Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impactes. 

� S’atirantaran per impedir l’abatiment sobre la línia. 

� Si té parts metàl·liques estaran posades al terra. 

� Els obstacles a la zona de treball. 

- Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició. 

- Es dimensionaran d’acord amb les característiques de la 

màquina de forma que no puguin ser excedits inadvertidament. 

Utilització de grups generadors elèctrics. 

- S’instal·laran de forma que resultin inaccessibles a persones no especialitzades 

ni autoritzades per al seu manejament. 
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- El lloc d’instal·lació estarà perfectament ventilat, per evitar la formació 

d’atmosferes tòxiques o explosives. 

- El neutre ha d’estar posat al terra al seu origen, amb una resistència elèctrica 

no superior a 20 Ω. 

- La massa del grup ha de connectar-se al terra per mitjà d’una presa 

elèctricament independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament de 

protecció o reforçat. 

- El grup alimentarà un quadre general que, a més a més de l’aparellatge d’ús i 

protecció de la instal·lació, disposarà de sistema per a posada a terra general 

de les masses, d’instal·lació elèctricament independent de les anteriors. 

- Sistema de protecció diferencial de sensibilitat d’acord a la resistència elèctrica 

de la posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA. 

- A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària 

elèctrica de la instal·lació. 

- Quan la potència instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà quadres 

parcials, que compliran els requisits exigits al general. 

- Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús. 

Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la màquina 

aturada i únicament per personal especialitzat. 

 

6.5 Per a la instal·lació elèctrica provisional d’o bra. 

 

S’estableix com a mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE 

23.110, aplicant-se per extensió, la norma NBE CP1-96. 

Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització de encenedors, realització de 

soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es 

disposa de l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi. 
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Els treballs de soldadura requeriran l’expedició prèvia d’un permís de treballs per part 

de l’encarregat corresponent. 

En aquest Estudi de Seguretat i Salut, es defineixen un seguit d’extintors aplicant les 

esmentades normes. El seu lloc d’instal·lació queda definit als plànols. El Contractista 

adjudicatari, respectarà al seu Pla de Seguretat i Salut el nivell de prevenció dissenyat, 

encara i la llibertat que se li atorga per a modificar-lo segons la conveniència dels seu 

propi sistema de construcció i d’organització. 

7. Comitè de seguretat i salut.  

 

Segons la normativa vigent, reflectida en l'Art. núm. 8 de l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene, és d'obligat compliment la creació i funcionament d'aquests 

Comitès, quedant reflectides en l'article nomenat, les seves obligacions, funcions i 

formes d'actuació. 

La composició quedarà definida, segons els Convenis Col·lectius de la Província de 

Tarragona. 

A títol orientatiu, el comitè podria estar compost per: 

1 President. 

1 Tècnic de Seguretat. 

1 Secretari. 

Vocals, d'entre els oficis més significatius. 

L'empresa constructora disposarà d'assessorament en Seguretat i Salut. 

Es nomenarà un Vigilant de Seguretat, d'acord amb el previst en l'Ordenança Laboral 

de Seguretat i Higiene en el Treball. 
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8. Pla de seguretat i salut.  

 

El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest 

estudi als seus mitjans i mètodes d'execució. 

A part de les disposicions legals citades en el punt 2.1, es tindran en compte les 

normes contingudes en el Reglament de Règim Interior de l'Empresa Adjudicatària, 

així com els proveïments del seu Comitè de Seguretat i Salut i pel seu interès pràctic el 

repertori de recomanacions pràctiques de la Organització Internacional del Treball 

(OIT). 

En relació amb les MESURES ORGANITZATIVES, PLANS I PROCEDIMENTS PER 

AUDITORIA es tindrà en compte el següent: 

El Contractista posarà les normes que cregui necessàries, així com els procediments 

de treball, segons les peculiaritats de la feina, sempre i quan respectin i compleixin 

fidelment la vigent Ordenança General de S/H. 

La Direcció Facultativa audita i supervisa per a la propietat, per mitjà del Departament 

de Seguretat i Higiene, la fidel observança d'aquest Pla, demanant a tot el personal la 

seva bona predisposició per arribar als objectius previstos de no accidentabilitat. Els 

responsables de les empreses reportaran les dades necessàries per al seu estudi i 

posterior presa de mesures correctores, tenint com a funció: 

- Controlar els riscos físics de les seves operacions, treballs arriscats, 

manteniment segur del lloc de treball i maquinària (eina, ordre i neteja) i 

involucrant com a principals responsables de la seguretat del treballador als 

comandaments mitjans que per obligació del càrrec, són els millors 

coneixedors d'accions i condicions perilloses. Seguint el Reglament operatiu de 

Seguretat i Higiene, es recomana efectuar les necessàries revisions. 

- Supervisar als treballadors mitjançant els permisos de treball, pràctiques 

segures, cursos de capacitació i mesures ergonomètriques per un treball millor 

i més segur. 
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Subcontractes, Comandaments. 

L’auditor. Té les següents missions: 

- Prevenir els riscos professionals. 

- Dirigir, assessorar i implantar per al seu perfecte compliment, les disposicions 

vigents i normativa en matèria de Seguretat i Higiene. 

- Desenvolupar noves disposicions en aquest Pla Director. 

- Assessorar als Caps d'Obra i Caps d'Àrea, sobre aspectes de seguretat de 

cadascuna de les operacions a realitzar (pràctiques operatives), participant en 

les reunions de planificació. 

- Coordinar i reunir el Comitè de Seguretat, així com totes les activitats 

formatives una vegada al mes com a mínim. 

- Impartir xerrades informatives, sobre el tema de Seguretat en l'obra, a grups 

reduïts cada quinze dies com a mínim. 

- Auditar el Pla de Seguretat del Contractista proposant millores necessàries, 

segons les característiques de la feina (túnels, explosius, maquinària especial, 

etc.), demanant responsabilitats tant al Contractista com a la Subcontracta, per 

l'incompliment del Pla en qüestió. 

- Sol·licitar a l'empresa constructora, que en un termini no superior a 24 hores 

després d'un sinistre, informi al Departament de Seguretat i Higiene de la 

Direcció Facultativa, mitjançant el compliment d'un qüestionari que es lliurarà. 

- Demanar a les empreses constructores el coneixement que sobre Seguretat 

hagin rebut els operaris abans de la seva incorporació al treball. 

- Sol·licitar a les empreses constructores el reconeixement mèdic dels operaris 

abans de la seva contractació, descartant tota persona amb problemes 

psicofísics en relació al seu lloc de treball. Les constructores hauran de tenir 

una fitxa mèdica de cadascun dels treballadors. 

Convocar una reunió del Comitè de Seguretat i Higiene, una vegada al mes, per tractar 

els assumptes que hagin passat durant aquest temps en aquesta matèria. A aquesta 

reunió hi haurà d’assistir algun membre de la Direcció Tècnica en representació de la 
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constructora, aixecant Acta de tot allò que s’hagi acordat. L'Empresa Constructora 

haurà de mantenir un arxiu actualitzat de les Actes. 

Les companyies constructores tenint en compte l'alta densitat de la població, o l’alt risc 

en l'execució de determinats treballs, disposaran d'un Annex al Pla General nomenat 

Pla d'Emergència o per a riscos catastròfics, que serà tanmateix auditat pel 

Departament de Seguretat i Higiene de la Direcció Facultativa. 

La Direcció Facultativa com a auditora de tots els riscos i sinistrabilitat en les obres, 

informarà periòdicament a les constructores, mitjançant un programa informatitzat, dels 

desviaments que s’hagin donat en les diferents tasques. 

 

8.1 Organització. 

 

1. Pla d'acció assistencial (farmacioles, ATS, evacuació, control, telèfons 

urgències). 

2. Pla d'actuació en medicina preventiva (exàmens mèdics, control dels 

mateixos, fitxes). 

3. Pla d'inspeccions preventives (visites periòdiques). Vigilant d'Obra. 

4. Pla d'estudi de la salut física i psíquica. 

5. Pla d'acció normativa (Pla General). Revisar Ordenança (bàsic). 

6. Pla d'acció formativa (xerrades i manual). Preparar quadre de formació. 

7. Pla de motivació en matèria preventiva, incentivant al personal. 

8. Pla d'aplicació d'anàlisis de lloc. Estudi del treball/home. 

9. Pla de manteniment preventiu i renovació d'equip. Magatzem de recanvi, 

neteja i manteniment d'equips. 

10. Pla d'utilització de peces de vestir de protecció personal. 

11. Pla de senyalització en l'obra, en ordre als perills. 

12. Pla especial d'actuació preventiva (revisions i manteniment). 

13. Pla d'estudi sobre higiene teòrica. 

14. Pla d'ergonomia. 
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15. Pla d'emergència per actuació davant riscos catastròfics. 

La companyia constructora haurà de disposar en obra de tots els mitjans tècnics per 

als amidaments, així com atencions en accidents, focs, etc. 

8.2 Procediments. 

1. Procediment d'execució d'estadístiques preventives. 

2. Procediment per a la selecció professional amb òptica preventiva. 

3. Procediment per a la notificació i registre d'accidents. 

4. Procediment per a la investigació d'accidents. 

5. Procediment per a la inclusió de la prevenció en tot projecte d'instal·lacions. 

6. Procediment per a la celebració de reunions de motivació i coordinació. 

7. Procediment per a una ràpida introducció de les corresponents accions 

preventives necessàries. 

8. Procediment per a un adequat control administratiu del personal sotmès a 

riscos higiènics. 

- Els amidaments que es consignen en aquest capítol estan referits a un sol 

operari i a un període de 12 mesos. 

- Per a confeccionar els amidaments reals: 

- S'estima el nombre d'operaris punta que prenen part a l'obra i el termini 

d'execució previst, en anys i/o fracció en els següents capítols: 

� Proteccions individuals. 

� Medicina preventiva i primers auxilis. 

- Es mesurarà el nombre d'elements que es preveu instal·lar en l'obra, qualsevol 

que sigui el nombre d'operaris i la duració del termini d'execució en els 

següents capítols: 

� Proteccions col·lectives. 

� Extinció d'incendis e instal·lacions. 

- S'estima el nombre d'operaris punta que prendran part durant tota l'obra, 

independentment del termini d'execució de la mateixa en el següent capítol. 

� Higiene i benestar. 
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- Es considera el termini d'execució previst en anys i/o fracció, qualsevol que 

sigui el nombre d'operaris necessaris en l'obra, en el següent capítol: 

� Formació i reunions d'obligat compliment. 

 
Barcelona, maig de 2012 

   L’autor del projecte 
 

 

         Marc Querol Martí 
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Amidaments 
Pressupost de Seguretat i Salut 



Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del projecte de l´EDAR i col·lectors del nucli urbà de
Figuerola del Camp

AMIDAMENTS Pàg.:10/05/12 1Data:

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMPOBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

3 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

4 H142CD70

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4585 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

6 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1367 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

8 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

9 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

10 H145B002

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

11 H145K153

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

12 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

13 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

14 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Faixa de protecció dorsolumbar15 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

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

16 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

17 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Samarreta de treball, de cotó18 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47119 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors20 H1486241

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

21 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34822 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

23 H148D900

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMPOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

1 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs2 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs

3 H1534001

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

4 H6452131

AMIDAMENT DIRECTE 230,000

m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada5 HB2C1000

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual6 HBA31011

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal manual per a senyalista7 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs8 HBB21301

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

9 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Euro
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u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

10 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

11 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

12 HBBAC013

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit13 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

14 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària15 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada16 HBC16632

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs17 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs18 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs

19 HBC1N671

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

20 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMPOBRA 01
IMPLANTACIÓ PERSONAL DE L'OBRACAPÍTOL 03

Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

3 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

4 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball7 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball8 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

9 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament10 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm11 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMPOBRA 01

Euro
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DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMPOBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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 €7,50uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €5,91uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €8,39uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 3

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €13,10uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 4

(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €15,65uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 6

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €13,10uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 7
(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €2,46uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 8

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €6,23uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 9

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €5,90uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 10

(CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €21,75uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 11

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €5,51uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 12

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €23,02uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 13

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €2,45uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 14

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €23,33uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 15
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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 €22,56uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 16

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €9,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 17

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €2,90uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 18
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €18,96uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 19

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €30,52uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 20
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €5,41uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 21

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €15,59uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 22

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €22,26uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €12,90mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €5,41mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

P- 26

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €41,52hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 27
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €19,72hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 28
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €21,80uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 29
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €24,24hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 30
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €29,52mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €127,54mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

P- 32

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €20,74m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 33

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €10,64uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 34
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €116,28uHBB21301 Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 35

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €33,58uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €32,65uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 37

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €27,01uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €29,87uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €5,01uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 40
(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €40,64uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 41

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €9,30uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 42
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €6,32uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavadaP- 43
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €1,53mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 44
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €5,72mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €16,97uHBC1N671 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs

P- 46

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €44,48uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 47

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €251,89mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 48

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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 €22,54uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,01uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 50
(DINOU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €1,95uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €116,41uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 52

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €115,71uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 53

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €77,13uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 54

(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €195,77uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 55
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €20,88uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 56
(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €34,88uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 57
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

Barcelona, Maig de 2012

L´autor del projecte:

Marc Querol Martí
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €7,50

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €7,50000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,91

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,91000

Altres conceptes 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 3  €8,39

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

 €8,39000

Altres conceptes 0,00 €

uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

P- 4  €13,10

B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

 €13,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 5  €0,27

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,27000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 6  €15,65

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €15,65000

Altres conceptes 0,00 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 7  €13,10

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €13,10000
Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 8  €2,46

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,46000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 9  €6,23
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B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

 €6,23000

Altres conceptes 0,00 €

uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 10  €5,90

B145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 11  €21,75

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

 €21,75000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 12  €5,51

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5,51000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 13  €23,02

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

 €23,02000

Altres conceptes 0,00 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 14  €2,45

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

 €2,45000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 15  €23,33

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €23,33000
Altres conceptes 0,00 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 16  €22,56

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

 €22,56000

Altres conceptes 0,00 €
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uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 17  €9,31

B1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN
340

 €9,31000

Altres conceptes 0,00 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 18  €2,90

B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,90000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 19  €18,96

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €18,96000

Altres conceptes 0,00 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 20  €30,52

B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

 €30,52000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 21  €5,41

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €5,41000

Altres conceptes 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 22  €15,59

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €15,59000

Altres conceptes 0,00 €

uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 23  €22,26

B148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

 €22,26000

Altres conceptes 0,00 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €12,90

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,65340
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,35000

Altres conceptes 11,90 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25  €5,41

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm  €1,26000
Altres conceptes 4,15 €

uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

P- 26  €0,23

B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

 €0,03000

Altres conceptes 0,20 €
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hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 27  €41,52

Altres conceptes 41,52 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 28  €19,72

Altres conceptes 19,72 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 29  €21,80

Altres conceptes 21,80 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 30  €24,24

Altres conceptes 24,24 €

mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

P- 31  €29,52

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl·lica

 €17,44000

B64Z2A00 Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica  €4,87220
Altres conceptes 7,21 €

mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada

P- 32  €127,54

BBM2BB00 Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey  €106,29000
Altres conceptes 21,25 €

m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

P- 33  €20,74

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització  €5,36475
Altres conceptes 15,38 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 34  €10,64

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €10,64000
Altres conceptes 0,00 €

uHBB21301 Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €116,28

BBL1APD2 Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos  €96,56000
Altres conceptes 19,72 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €33,58

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €5,64000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,22000

Altres conceptes 19,72 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 37  €32,65

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

 €5,64000
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BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €7,29000

Altres conceptes 19,72 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38  €27,01

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €7,29000

Altres conceptes 19,72 €

uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 39  €29,87

BBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància

 €10,15000

Altres conceptes 19,72 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 40  €5,01

BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric

 €5,01000

Altres conceptes 0,00 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 41  €40,64

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €12,06000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €8,86000

Altres conceptes 19,72 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 42  €9,30

BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos  €8,91000
Altres conceptes 0,39 €

uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària
i clavada

P- 43  €6,32

BBC16600 Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària  €5,93000
Altres conceptes 0,39 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 44  €1,53

BBC19000 Cinta d'abalisament  €0,15000
Altres conceptes 1,38 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 45  €5,72

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos  €4,54000
Altres conceptes 1,18 €

uHBC1N671 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7
m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs

P- 46  €16,97
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BBC1N670 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7
m

 €14,01000

Altres conceptes 2,96 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 47  €44,48

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat  €35,76000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,27000

Altres conceptes 8,45 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 48  €251,89

BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €251,89000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 49  €22,54

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos

 €19,58250

Altres conceptes 2,96 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 50  €19,01

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos  €12,11000
Altres conceptes 6,90 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51  €1,95

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,96000
Altres conceptes 0,99 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 52  €116,41

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €116,41000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 53  €115,71

BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

 €115,71000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 54  €77,13

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €77,13000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 55  €195,77

BQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament  €195,77000
Altres conceptes 0,00 €
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uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 56  €20,88

BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm  €20,88000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 57  €34,88

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €34,88000
Altres conceptes 0,00 €

Barcelona, Maig de 2012
L´autor del projecte:

Marc Querol Martí
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMP01

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

8,0007,50 60,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

8,0005,91 47,28

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

2,0008,39 16,78

4 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 4)

2,00013,10 26,20

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)

25,0000,27 6,75

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 6)

2,00015,65 31,30

7 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 7)

10,00013,10 131,00

8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 8)

8,0002,46 19,68

9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

8,0006,23 49,84

10 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 10)

8,0005,90 47,20

11 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 11)

5,00021,75 108,75

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

8,0005,51 44,08

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 13)

8,00023,02 184,16

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 14)

8,0002,45 19,60

15 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 15) 8,00023,33 186,64

16 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,

8,00022,56 180,48
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homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)

17 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)

8,0009,31 74,48

18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 18) 8,0002,90 23,20

19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

8,00018,96 151,68

20 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 20)

1,00030,52 30,52

21 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 21)

8,0005,41 43,28

22 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

2,00015,59 31,18

23 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 23)

6,00022,26 133,56

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.647,64

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMP01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)

70,00012,90 903,00

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

10,0005,41 54,10

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 26)

100,0000,23 23,00

4 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

230,00029,52 6.789,60

5 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey, prefabricada i col.locada (P - 32)

6,000127,54 765,24

6 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 33)

5,00020,74 103,70

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 34) 6,00010,64 63,84

8 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

2,000116,28 232,56

9 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

4,00033,58 134,32

10 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

4,00032,65 130,60
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11 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

4,00027,01 108,04

12 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

2,00029,87 59,74

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 40)

2,0005,01 10,02

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

6,00040,64 243,84

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 42) 15,0009,30 139,50

16 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70
cm d'alçària i clavada (P - 43)

25,0006,32 158,00

17 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

400,0001,53 612,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)

30,0005,72 171,60

19 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent
d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 46)

10,00016,97 169,70

20 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)

2,00044,48 88,96

CAPÍTOLTOTAL 01.02 10.961,36

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMP01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PERSONAL DE L'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 27)

15,00041,52 622,80

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
29)

2,00021,80 43,60

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 48)

8,000251,89 2.015,12

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 49)

2,00022,54 45,08

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 50)

2,00019,01 38,02

6 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 51)

1,0001,95 1,95

7 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 52)

1,000116,41 116,41
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8 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 53)

2,000115,71 231,42

9 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 54)

1,00077,13 77,13

10 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
55)

1,000195,77 195,77

11 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 56) 2,00020,88 41,76

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.429,06

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMP01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 28)

16,00019,72 315,52

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 30) 6,00024,24 145,44

CAPÍTOLTOTAL 01.04 460,96

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT EDAR FIGUEROLA DEL CAMP01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 57) 10,00034,88 348,80

CAPÍTOLTOTAL 01.05 348,80
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.647,64
Capítol 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 10.961,36
Capítol 01.03 IMPLANTACIÓ PERSONAL DE L'OBRA 3.429,06
Capítol 01.04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 460,96
Capítol 01.05 DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL 348,80

01 Pressupost  Seguretat i Salut EDAR Figuerola del CampObra 16.847,82

16.847,82

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Seguretat i Salut EDAR Figuerola del Camp 16.847,82
16.847,82
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0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 16.847,82€
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