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1 Introducció i objectius 
 
En aquest annex es presentaran les diverses alternatives per a solucionar el problema de 
l’abocament de les aigües residuals del Pont d’Armentera al riu Gaià. En primer lloc es 
justificarà la necessitat de realitzar alguna actuació envers el tema dels abocament d’aigües 
residuals. Després, es discutiran les diverses alternatives d’actuació, que són construir una 
EDAR al municipi o connectar la xarxa de clavegueram a una EDAR existent a un municipi 
proper. La decisió sobre la millor alternativa es prendrà a partir d’un anàlisi multicriteri, on es 
tindran en compte criteris econòmics, tècnics i mediambientals. Un cop valorat que la millor 
alternativa per a la solució del problema és construir una EDAR, es realitzarà un altre anàlisi 
multicriteri per a la selecció de l’emplaçament de la planta i el tractament de depuració a 
implementar. En resum, l’estudi d’alternatives consta de 4 etapes clarament diferenciades: 
 

Etapa 1: Necessitat d’alguna actuació en el sanejament 
Etapa 2: Selecció de l’actuació a realitzar 
Etapa 3: Selecció emplaçament EDAR 
Etapa 4: Selecció mètode de tractament 

2 Metodologia d’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’ajuda a la decisió multicriteri és ajudar al decisor, o decisors, a escollir les millors 
alternatives, basant‐se en aquest conjunt de criteris, que representen les preferències del 
decisor. 
 
A continuació es defineixen els elements clau del problema d’analisi multicriteri: 

− Alternativa: les alternatives són les opcions que es comparen 
− Criteri: els criteris són els elements que són rellevants pel decisor a l’hora d’escollir 

entre les diferents alternatives. Tot criteri ha de representar les preferències entre les 
alternatives respecte un cert punt de vista. Per tant, ha de donar valors que permetin 
ordenar les alternatives de millor a pitjor. En el cas que dues alternatives siguin 
igualment acceptades, es parla d’indiferència, i les dues rebran el mateix valor de 
preferència. 

− Decisor: el decisor és la persona que necessita prendre la decisió. En la presa de 
decisions intel·ligents, l’objectiu de la decisió pot variar en funció del problema plantejat.  

En el cas que ens ocupa, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri, serà el de escollir l’alternativa òptima 
a desenvolupar en el present projecte per al problema de tractament de les aigües residuals del 
municipi del Pont d’Armentera 
 
El procediment a seguir per fer l’anàlisi multicriteri en cadascuna de les etapes serà el següent: 

1. Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema) 
2. Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. Aquest punt es sens dubte el més 

subjectiu de tot el procés, però la generalitat i importància dels criteris escollits, així 
com la objectiva avaluació dels criteris minimitza l’efecte d’aquesta subjectivitat. 
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3. Avaluació de cadascuna de les alternatives per tots els criteris. La puntuació de cada 
alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0 la mínima. 

4. Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del criteri) 
Aquest també és un procés força subjectiu, ja que representa les preferències del 
decisor. 

5. Finalment, per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els criteris 
ponderada pel seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació global de la 
alternativa. La alternativa amb la màxima puntuació serà així la òptima de totes les 
plantejades segons l’anàlisi efectuat. 

3 Etapa 1: Necessitat d’actuació en el sanejament 
 
En aquesta etapa s’analitzaran dues alternatives: 

− Alternativa 0: no realitzar cap actuació envers la depuració de les aigües residuals, és a 
dir, deixar el sistema tal i com està. 

− Alternativa 1: Realitzar alguna actuació per a evitar abocaments d’agües residuals 
sense tractar al riu. 

A continuació es presenta la situació actual al municipi per tal d’avaluar la necessitat de dur a 
terme alguna actuació respecte a les aigües residuals. 

3.1 Situació actual 
La població actual del municipi és d’aproximadament 600 habitants fixes i 850 habitants durant 
el mesos de Juliol i Agost. Les prognosis de població realitzades a l’annex 2 preveuen una 
població a l’any horitzó (2037) de 1433 habitants fixes i 1787 habitants durant la temporada 
alta. A més, el POUM preveu el desenvolupament d’un sector industrial que comportarà 
l’augment del volum d’aigües residuals generades al municipi. 
 
Actualment, les aigües residuals són abocades a dos punts del municipi i al riu Gaià. El primer 
punt es troba a l’encreuament entre el Torrent de Rupit i el Gaià i el segon punt es troba al sud-
oest del casc antic. Aquest fet representa un risc ecològic pel riu Gaià, que al pas pel Pont 
d’Armentera es troba en el seu curs alt, i per tant, els abocaments produïts al Pont d’Armentera 
poden tenir conseqüències aigües avall. 

3.2 Conseqüències de la situació actual 
A continuació es descriuen les principals conseqüències dels abocaments incontrolats, que 
afecten principalment al medi natural i a la salut pública. 
 
Conseqüències en el medi ambient: eutrofització 
L’abocament d’aigües residuals urbanes sense tractar al medi natural comporta una aportació 
excesiva  de nutrients que es tradueix en el creixement i proliferació de plantes i altres 
organismes. Aquest fenomen, conegut com a eutrofització, empitjora la qualitat de l’aigua del 
riu, ja que aquest excés d’éssers vius consumeix l’oxigen present a l’aigua, produint males 
olors i donant a l’aigua un aspecte malsà, a més de provocar la destrucció de l’ecosistema, 
 
Conseqüències en la cadena tròfica: bioacumulació 
Substàncies químiques  presents a les aigües residuals, com els àcids, les sals, els metalls 
pesats, etc, poden causar greus danys. Aquest tipus de substàncies tenen una alta persistència 
a l’ambient i això facilita la seva acumulació en els diferents organismes al llarg de la cadena 
tròfica, procés que rep el nom de bioacumulació. 
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Conseqüències per a la salut pública 
Les aigües residuals tenen una importància elevada en la salut pública ja que un dels seus 
components principals són les excretes humanes. Aquestes poden contenir i transmetre a les 
aigües nombrosos microorganismes causants de malalties, anomenats patògens. Són moltes 
les malalties transmeses per l’aigua, entre les quals destaquen: la còlera, la disenteria, el tifus, 
la gastroenteritis i la hepatitis. 

3.3 Marc legal 
La Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes té per objecte la 
recollida i abocament de les aigües residuals urbanes i el tractament i abocament de les aigües 
residuals procedents de determinades activitats industrial. Aquesta Directiva defineix els nivells 
de tractament de les aigües residuals urbanes per a les aglomeracions urbanes de més de 
2000 habitants equivalents. Per a les de menys de 2.000 habitants equivalents, com és el cas 
del Pont d’Armentera (veure Annex 2), no estableix cap nivell de tractament concret i només 
recomana que sigui l’adequat, és a dir, aquell  que permeti assolir els nivells de qualitat 
establerts pel medi receptor. 
 
A més,  a finals de 2000 es va aprobar i publicar la Directiva 2000/60/CE, també coneguda com 
a Directiva Marc de l’Aigua que estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política 
d’aigües a tots els països de la Unió Europea i que estableix que a finals del 2015 tots els 
estats membres hauran d’assolir el bon estat de les aigües 
 
Per tal de complir amb aquests objectius, el Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 
2005 (PSARU 2005), té programada la instal·lació d'una EDAR i de col·lectors en alta al Pont 
d’Armentera en l’escenari 2009-2014 del Pla. 
 

3.4 Conclusió etapa 1 
Després d’analitzar la situació actual del municipi del Pont d’Armentera i, considerant la futura 
situació a l’any horitzó, es pot concloure que: 

− Les aigües residuals del municipi s’aboquen directament al riu Gaià en dos punts del 
municipi.  

− Aqueta situació presenta problemes greus de caràcter ambiental, en la cadena tròfica i 
en la salut pública. 

− Si no es duu a terme cap actuació per a millorar la situació actual, a l’any horitzó, el 
municipi  incomplirà  les normatives de sanejament: Directiva Marc 2000/60/CE, 
Directiva Europea 91/271/CEE, Directiva 98/15/CE, 2.4 Reial Decret-llei 11/1995 i Reial 
Decret 509/1996). 

 
D’acord amb les conclusions anteriors i dins del marc mediambiental i social-econòmic-cultural 
actual es  considera necessari realitzar alguna actuació per a solucionar l’abocament d’aigües 
residuals sense tractar al riu Gaià (Alternativa 1 ).  
 
Tot i que la situació econòmica actual podria reforçar l’alternativa 0  al·legant que no és 
rentable realitzar actuacions de sanejament en municipis de pocs habitants, aquest argument 
només és vàlid a curt termini. Si es consideren els beneficis mediambientals i socials que la 
solució dels problemes d’abocaments a cursos naturals comporta a mig i llarg termini (per 
exemple, millora mediambiental de la comarca, millora de la qualitat de l’aigua, reducció de les 
despeses de sanitat), la inversió econòmica que aquesta actuació requereix queda justificada. 
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Per suposat, la solució escollida serà aquella que optimitzi totes les variables que intervenen en 
el projecte (cost inicial, cost d’operació, cost ambiental, etc), per tal de proporcionar una solució 
viable en el context actual i futur. Per a tals efectes, es durà a terme un anàlisi multicriteri. 

4 Etapa 2: Selecció de l’actuació a realitzar 
 
Un cop s’ha justificat la necessitat de solucionar el problema de l’abocament de les aigües 
residuals del Pont d’Armentera al riu Gaià, es procedeix a la decisió sobre la idoneïtat de la 
construcció d’una nova EDAR individual pel Pont d’Armentera, o bé la unió de sistema de 
sanejament del poble amb alguna de les plantes de tractament d’aigües properes a la població. 

4.1 Descripció de les alternatives 
Per tractar les aigües residuals generades al Pont d’Armentera es plantegen dues alternatives, 
que són presentades a continuació.  

− Alternativa 1.1: Connexió a una EDAR existent 
− Alternativa 1.2: Construcció d’una nova EDAR 

L’alternativa 1.1 consisteix en tractar les aigües residuals generades al Pont d’Armentera en 
una EDAR propera, mitjançant un col·lector de connexió. La connexió a una EDAR ja existent 
suposa adaptar els col·lectors actuals, la construcció de nous per tractar les noves aigües a 
depurar i possiblement l’ampliació de la depuradora existent. Així mateix, també seria necessari 
ajustar el tractament per tractar les aigües de dos municipis que possiblement generin aigües 
residuals de característiques diferents. 
 
La  Figura 1 mostra les EDARS en servei properes al municipi segons dades de l’ACA i el 
departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. La Taula 1 resumeix la distància 
aproximada a la que es troben, el sistema de tractament que utilitzen, la població que sanejen i 
la població de disseny.  

 

Figura 1 EDARs properes (quadrat blau). El Pont d’Armentera està representat amb un punt vermell i la 
seva àrea a 5 km a la rodona està representada amb el cercle vermell. 
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Taula 1 EDARs properes: distància, tractament i població (ACA, 2011) 

Municipi Distància  
(km) Tractament Població 

sanejada 
Població de 

disseny 

Montblanc 16 Biològic amb eliminació de N i P 6818 25585 

Valls 12 Biològic amb eliminació de N i P 25158 33720 

Santa Coloma de Queralt 17 Biològic 3058 4667 

Sant Martí de Sarroca 20 Biològic 100 156 

Vilafranca del Penedès 28 Biològic amb eliminació de N i P 52177 192000 

L’Espluga de Francolí 17 Biològic amb eliminació de N i P nd 12151 

El Pla de Santa Maria  6,4 Biològic nd 3125 

 
Els avantatges d’un sistema de depuració comú a varis municipis són resultat de la disminució 
de costos de construcció i dels costos d’explotació i manteniment, ja que les despeses recauen 
sobre dues o més administracions locals. 
 
En general, però, es considera que si la distància per a connectar les aigües residuals d’un 
municipi a una EDAR és més gran de 5 km, és més rentable construir una nova EDAR al 
mateix municipi. Per tant, l’única alternativa que semblaria factible de considerar és la EDAR 
del Pla de Santa Maria, que es troba a 6 km aproximadament. Tot i així, hi ha alguns casos on 
s’han connectat municipis a distàncies majors. Per exemple, l’EDAR de Vilafranca del Penedès 
tracta aigües de municipis fins a 11 km de distància. Per tant, en el cas del municipi de Pont 
d’Armentera, es planteja tractar les aigües residuals a l’EDAR de Valls o a l’EDAR del Pla de 
Santa Maria, i per tant, es consideren aquestes dues opcions dins l’alternativa 1.1 
 
L’altre alternativa (Alternativa 1.2.) consisteix a construir una depuradora al Pont d’Armentera 
per tractar les aigües del mateix municipi. El principal avantatge d’aquesta alternativa és que el 
procés de tractament estarà dimensionat de manera que sigui òptim per a la qualitat de les 
aigües a tractar. Com mes ajustat sigui el tractament a les propietats particulars de l’aigua, més 
eficient serà el tractament i per tant, serà millor la qualitat de les aigües retornades al medi. 
 
Per tant, en el següent anàlisis multicriteri es decidirà entre les 3 alternatives a continuació 

− Alternativa 1.1.a: Connexió a l’EDAR de Valls 
− Alternativa 1.1.b: Connexió a l’EDAR del Pla de Santa Maria 
− Alternativa 1.2: Construcció d’una EDAR al Pont d’Armentera 

4.2  Criteris de selecció i valoració de les alternatives 
Com a criteris s’han tingut en compte 3 tipologies de criteris: econòmics, tècnics i 
mediambientals. 

4.2.1  Criteris econòmics 
Els criteris econòmics fets servir es descriuen a continuació: 

a) Inversió en col·lectors 

S’adopta com a estimador dels costos dels col·lectors la longitud necessària amb 
algunes puntualitzacions: 

− En el cas de col·lectors de gravetat, s’utilitza la seva longitud com a estimador del cost. 
− En el cas de col·lectors a pressió que requereixin bombament per salvar desnivells es 

considera com a estimador del cost la seva longitud multiplicada per un factor k. 

Aquest factor dependrà del desnivell a salvar així com de la facilitat d’accés als 
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terrenys a salvar. En aquest cas es considera k=3, ja que es pot el col·lector pot seguir el traçat 
de la carretera C-37 en el tram que comunica el Pont d’Armentera amb Valls. 
 
Les longituds de col·lector són en planta, i per tant, les longituts són aproximades. Quan es 
tracta de col·lectod gravetat, l’error comès és despreciable. No és així en el cas de col·lectors a 
pressió. Les longituts en planta s’han trobat a partir de traçats viables, gairebé sempre seguint 
el traçat de carreteres existents. 
 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  resumeix les longituds i costos 
considerats, així com el factor normalitzat d’aplicació a aquest criteri. L’alternativa òptima serà 
la que tingui un menor cost. 

Taula 2 Inversió en col·lectors 

Col·lectors  Longitud (km)  Estimador cost  Factor un itari  
Alternativa 1.1 .a 14+4 26 0,012 
Alternativa 1.1.b  4,3+2 10,3 0,030 
Alternativa 1.2  0,312 0,312 1 
 

b) Costos de construcció 

Igual que en el cas dels col·lectors, es pren el cost de construcció aproximat de les línees de 
tractament com a element de comparació. 
 
Per a la estimació de costos de construcció es prenen les taules publicades a “XXV Curso de 
Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras” impartit pel 
CEDEX, en el que s’estableixen els costos de construcció estratificats per capacitat de 
depuració de la EDAR.  
 

Taula 3 Cost (€/h-eq) de construcció de depuradores (CEDEX) 

 
 
Per calcular els costos de construcció dels elements necessaris per a instal·lar les noves línees 
de tractament s’utilitza la taula anterior, per a un tamany d’EDAR inferior a 2001 h-eq (recordar 
que la població de disseny per a l’EDAR del Pont d’Armentera és de 1976 h-eq. ) 
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Per a l’alternativa 1.2, els costos es poden aplicar directament tal i com surten a la taula,  ja que 
es construeix completament una nova EDAR. Per a l’alternativa 1.1, es multipliquen els costos 
per k=2, per considerar que la solució comporta l’ampliació d’una obra ja existent. D’aquesta 
manera es tenen en compte possibles afectacions al servei de la depuradora existent i que 
poden incrementar el cost previst. S’ha considerat que la prognosis de població, cabals i 
càrregues contaminants realitzada per al dimensionament de les EDARs de Valls i del Pla de 
Santa Maria són encara vàlides i que, per tant, s’ha d’ampliar la depuradora per tal que pugui 
tractar l’increment d’afluent que representen les aigües residuals del Pont d’Armentera. 

Taula 4 Costos de construcció 

Costos de cosntrucció  h-eq Estimador cost (€/h-eq) Factor unitari 
Alternativa 1.1.a 35696 242 1 
Alternativa 1.1.b  5101 582 0,41 
Alternativa 1.2 1976 1012 0,28 

 
c) Costos explotació 

Els costos d’explotació de cada alternativa es comparen mitjançant la relació entre els costos i 
el cabal tractat. La gràfica s’ha obtingut a partir de l’anàlisi de diverses depuradores en servei. 
Els costos de les alternatives 1.1. s’han calculat com l’increment de cost que suposaria haver 
de tractar l’aigua residual del Pont d’Armentera a la depuradora de Valls i al Pla de Santa 
Maria. 

 

Figura 2 Costos d’explotació 
 

Taula 5 Costos d’explotació 

Costos d’explotació  Cabal de disseny (m 3/dia)  Cost (€/m 3) Cost ( €) Factor unitari  
Alternativa 1.1.a 7575 0,20 75 1 
Alternativa 1.1.b  750 0,43 161,25 0,46 
Alternativa 1.2 375 0,55 206,25 0,36 

4.2.2 Criteris tècnics 
Els criteris tècnics utilitzats es descriuen a continuació: 

a) Fiabilitat de les instal·lacions 

Aquest criteri valora les conseqüències d’una avaria a la planta que impedís el funcionament 
d’una línia de tractament, Es pren com a variable de comparació el volum diari tractat dividit pel 
nombre de línies de tractament disponibles. L’alternativa òptima segons aquest criteri serà 
aquella que deixaria el menor volum posible sense tractar en cas d’avaria. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 2000 4000 6000 8000

€/m3

Cabal m3/dia



Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Pont d’Armentera 
 

8 
 

 
 

Taula 6 Fiabilitat de les instal·lacions 

Fiabilitat 
instal·lacions 

Cabal per línia de tractament (m 3/dia·línia de 
tractament) 

Factor 
unitari 

Alternativa 1.1.a 7575 0,05 
Alternativa 1.1.b  750 0,5 
Alternativa 1.2 375 1 

 
b) Facilitat tècnica de construcció (col·lectors exclosos) 

La dificultat constructiva de la EDAR (excloent col·lectors) s’ha estimat  a partir de la 
consideració de les particularitats de cada alternativa i d’acords amb l’escala següent: 
 

Dificultat  Factor unitari  
Nul·la 1 
Lleu 0,8-0,9 

Moderada 0,5-0,7 
Elevada 0,3-0,4 
Extrema 0-0,2 

 
Considerant que l’alternativa 1.1.a comporta l’ampliació d’una depuradora existent que tracta  
un volum d’aigua residual considerable i que, les obres afectaran el seu funcionament normal, 
la dificultat de l’alternativa 1.1.a s’avalua com moderada.L’alternativa 1.1.b suposa també 
l’ampliació s’una EDAR existent, però que tracta un volum menor, per tant, es valora com de 
dificultat constructiva moderada, però més propera a lleu que l’alternativa 1.1.a. L’alternativa 
1.2. suposa la construcció d’una nova EDAR de petit tamany i, per tant, no s’afectaran sistemes 
en funcionament. A més, la construcció d’aquest tipus d’instal·lacions està molt extès i, per tant 
la dificultat de construcció és gairebé nul·la. Tot i així, la poca disponibilitat de terreny per a 
construir la EDAR pot comportar certes restriccions i és per això que l’alternativa 1.2. es 
classifica com de dificultat lleu. 

Taula 7 Facilitat tècnica de construcció 

Facilitat tècnica de construcció  Dificultat Factor unitari 
Alternativa 1.1.a Moderada 0,5 
Alternativa 1.1.b  Moderada 0,7 
Alternativa 1.2 Lleu 0,8 

 
c) Facilitat tècnica per a la construcció dels col·lectors 

Aquest criteri té en compte la dificultat tècnica que suposa la construcció dels col·lectors en 
cada alternativa. Com a estimador s’agafa el cost dels col·lectors calculats anteriorment, ja que 
en general, el cost de construcció és bastant representatiu de la dificultat de construcció dels 
col·lectors.  

Taula 8 Facilitat tècnica per a la construcció dels col·lectors 

Facilitat tècnica construcció col·lectors  Estimador cost Factor unitari 
Alternativa 1.1.a 26 0,012 
Alternativa 1.1.b  10,3 0,03 
Alternativa 1.2 0,312 1 
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4.2.3 Criteris ambientals 
Els criteris ambientals considerats en aquest estudi d’alternatives no substitueixen a un estudi 
d’impacte ambiental, ja que únicament pretenen evaluar amb caràcter comparatiu l’impacte 
ambiental de les alternatives presentades. Els criteris que no es poden quantificar, s’han valorat 
d’acord amb la següent escala, segons el grau d’impacte que provoquen. 
  

Impacte Factor unitari 
Nul 1 
Compatible 0,8-0,9 
Moderat 0,5-0,7 
Sever 0,3-0,4 
Crític 0-0,2 

 

a) Dispersió de cabal de l’abocament 

La dispersió dels punts d’abocament de l’efluent depurat té dos aspectos positius: l’augment de 
l’autodepuració i l’augment dels cabals del riu en trams intermitjos. Aquest criteri pretén valorar 
aquests efecte positius a través de la funció dels cabals d’abocament: 

 
 
 

On n és el nombre de punts d’abocament diferents i qi el cabal de cadascun d’aquests punts. 
 
Aquesta funció penalitza situacions on, tot i que hi ha diversos punts d’abocaments, només n’hi 
ha un de principal. El mínim de la funció f, donat n, es dóna per abocaments repartits a parts 
iguals i la funció és decreixent amb n. Per tant, l’alternativa òptima segons aquest criteri serà 
aquella amb el menor valor de la funció f.  

Taula 9 Dispersió cabals d’abocament 

Dispersió cabal abocament  f Factor unitari 
Alternativa 1.1.a 0,541 0,67 
Alternativa 1.1.b  0,493 0,73 
Alternativa 1.2 0,362 1 

 
b) Afectacions a la població 

Les alternatives 1.1.a i 1.1.b representen un impacte compatible a la població, ja que, al tractar-
se de l’ampliació d’una infraestructura ja existent, l’afectació a la població és menor i és 
bàsicament fruit de les obres necessàries per a la construcció dels nous col·lectors, que poden 
afectar a habitatges o indústries. 
 
En canvi, es considera que l’alternativa 1.2. té un impacte moderat sobre la població, ja que la 
construcció d’una nova EDAR afecta negativament l’impacte visual a la població, a més de 
ocasionar problemas d’olors. No obstant, aquest impacte es pot minimitzar situant la EDAR 
suficientment allunyada del nucli. 

Taula 10 Impacte sobre la població 
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Impacte sobre la població  Impacte Factor unitari 
Alternativa 1.1.a Compatible 0,8 
Alternativa 1.1.b  Compatible 0,8 
Alternativa 1.2 Moderat 0,6 

 
c) Afectacions al medi 

Es considera que l’afectació al medi de tant l’alternativa 1.1.a com de l’alternativa 1.1.b és 
menor que el de l’alternativa 1.2. ja que, tot i que suposen a la construcció d’un col·lector de 
gran llargada, aquest segueix el recorregut d’una carretera ja existent i per tant, una nova 
infraestructura té més impacte sobre el medi.  

Taula 11 Impacte sobre el medi 

Impacte sobre el medi  Impacte Factor unitari 
Alternativa 1.1.a Compatible 0,8 
Alternativa 1.1.b  Compatible 0,9 
Alternativa 1.2 Moderat 0,5 

 

d) Afectacions a la xarxa fluvial 

Aquest criteri valora l’efecte de les alternatives sobre la xarxa fluvial, com a impacte negatiu 
respecte la situació actual de la xarxa fluvial.  
 
Es considera que les alternatives 1.1.a i 1.1.b tene un impacte moderat sobre la xarxa fluvial, ja 
que retornen les aigües residuals del Pont d’Armentera, que provenen del riu Gaià, al Torrent 
del Puig i al Barranc de Sant Francesc, respectivament, que pertany a la conca del Francolí. 
Tot i que aquest cabal té poca rellevància si es compara amb els cabals mitjos del Gaià i del 
Francolí, és millor retornar l’aigua al curs s’on s’ha extret per afectar el mínim a la xarxa fluvial. 
Seguint aquest raonament, l’impacte de l’alternativa 1.2 és lleu. 

Taula 12 Impacte sobre la xarxa fluvial 

Impacte sobre la xarxa fluvial  Impacte Factor unitari 
Alternativa 1.1.a Moderat 0,6 
Alternativa 1.1.b  Moderat 0,6 
Alternativa 1.2 Lleu 0,9 

 

4.3 Pes específic dels criteris 
El següent pas en l’anàlisi multicriteri és asignar un pes específic a cada criteri, d’acord amb la 
significància de cada criteria en la decisió final.  En aquest cas s’ha considerat que els criteris 
tècnics i econòmics són lleugerament més importants que els ambientals, i és per això que 
sel’s hi assigna un pes del 35% a cada un i als criteris ambientals un 30%. La Taula 13 mostra 
el pes específic assignat a cada criteri. 
 

Taula 13 Pesos específics 

Criteri Pes 
específic 

Econòmics 35 

Inversió en col·lectors 11 

Costos de construcció 12 
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Costos d'explotació 12 

Tècnics 35 

Fiabilitat de les instal·lacions 12 

Facilitat de construcció 12 

Facilitat de construcció col·lectors 11 

Ambientals 30 

Dispersió cabal d'abocament 7,5 

Afectació a la població 7,5 

Afectació al medi 7,5 

Afectació a la xarxa fluvial 7,5 

 

4.4 Matriu d’anàlisi multicriteri 
A continuació es mostra la matriu resultant de l’anàlisi multicriteri, un cop assignat a cada factor 
unitari el seu pes específic. 

Taula 14 Matriu d’anàlisi multicriteri 

Criteri Pes 
específic 

Alternativa 
1.1.a 

Alternativa 
1.1.b 

Alternativa 
1.2 

Econòmics 35 24,1 10,8 18,7 

Inversió en col·lectors 11 0,13 0,33 11 

Costos de construcció 12 12 4,92 3,36 

Costos d'explotació 12 12 5,52 4,32 

Tècnics 35 7,9 15,9 32,6 

Fiabilitat de les instal·lacions 12 0,6 6 12 

Facilitat de construcció 12 7,2 9,6 9,6 
Facilitat de construcció 
col·lectors 

11 0,13 0,33 11 

Ambientals 30 20,5 22,7 22,5 

Dispersió cabal d'abocament 7,5 4,04 5,5 7,5 

Afectació a la població 7,5 6 6 4,5 

Afectació al medi 7,5 6 6,8 3,75 

Afectació a la xarxa fluvial 7,5 4,5 4,5 6,75 

Total 100 52,6 49,4 73,8 

 
Com es pot observar, l’opció  òptima segons l’anàlisi realitzat és l’alternativa 1.2, és a dir la 
construcció d’una EDAR al Pont d’Armentera. 
 

4.5 Conclusió etapa 2 
Després de realitzar un anàlisi multicriteri per  comparar les dues alternatives per a la solució 
del problema d’abocament d’aigües residuals al municipi del Pont d’Armentera, es conclou que 
l’opció òptima és l’alternativa 1.2 ., és a dir, construir una depuradora al municipi. 

5 Etapa 3: Selecció de l’emplaçament de l’EDAR 
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Les alternatives d’emplaçaments proposades per a la EDAR al Pont d’Armentera s’hauran 
d’ajustar als següents condicionants: 

− Inundabilitat: l’emplaçament de l’EDAR hauria de ser en un àrea amb una cota que 
estigui per sobre de la cota d’inundació per un període de retorn de 100 anys per 
tractar-se d’equipaments públics. Les zones inundables per un període de retorn de 
100 anys es poden consultar a l’annex 5: Estudi d’inundabilitat. 

− Ubicació dels actuals punt d’abocament: Des dels actuals punts d’abocament es 
connectarà el col·lector que portarà les aigües residuals fins a la depuradora. També 
s’haurà de tenir en comptes la magnitud de les modificacions a la xarxa de 
clavegueram per a reconduir l’agua que actualment s’aboca en 2 punts a només un 
punt. A més, seria convenient situar la EDAR aigües avall dels punts d’abocament per 
evitar haver de bombejar aigües residuals (veure plànol a l’apèndix). 

− Longitud i tipologia dels col·lectors: a major distància entre el punt d’abocamenti l’EDAR 
majors són els costos de construcció. A més, si hi ha necessitat de bombament els 
costos s’incrementen notablement respecte als col·lectors per gravetat en les fases de 
construcció i d’explotació. 

− Camins d’accés: l’existència de camins d’accés facilita l’execució de les obres i redueix 
el cost del projecte. 

− Expropiacions i serveis afectats: l’ideal seria realitzar l’emplaçament en terrenys de 
l’ajuntament per tal de no realitzar expropiacions, però si no és possible, es realitzarà la 
mínima expropiació possible. Igualment, seria desitjable no afectar a serveis bàsics. 

− Serveis tècnics: la connexió de les instal·lacions de l’EDAR als serveis bàsic amb 
facilitat suposa una reducció dels costos d’implantació. 

− Impactes a la població (olors, visuals, sorolls): els impactes de la construcció de l’EDAR 
en totes les seves fases han de ser mínim, així com els impactes del seu funcionament. 

− Moviment de terres: la partida de moviment de terres és una de les més costoses dins 
d’un projecte d’aquestes característiques, per tant, la reducció d’aquesta suposa un 
estalvi important en els costos de construcció. Per tant, la orografia és un condicionant 
important. 

− Límits del terme municipal: El casc antic del Pont d’Armentera i la urbanització la 
Planeta estan situats al sud-est del terme municipal del Pont d’Armentera, molt a prop 
del límit del terme municipal. De fet, el límit entre el Pont d’Armentera i Aiguamúrcia 
segueix el curs del riu Gaià aproximadament des del sud de l’urbanització la Planeta. 
La depuradora del Pont d’Armentera ha d’estar situada en el seu Terme Municipal, i per 
tant els límits administratius entre municipi també s’han de tenir en compte a l’hora 
d’ubicar la EDAR. 
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Figura 3 Situació del nucli urbà dins el TM del Pont d’Armentera i límit amb Aiguamúrcia.  

− Zonificació urbana i zones protegides pel PEIN: La depuradora s’ha d’ubicar en una 
parcel·la on les normes urbanístiques hi permetin construir infraestructures d’aquestes 
característiques (veure plànol a l’apèndix).  

 

5.1 Descripció de les alternatives 
El relleu del municipi i el fet que tant el riu Gaià com el nucli urbà es trobin al sud del municipi i 
gairebé al límit del terme municipal, limita el nombre de possible ubicacions de l’EDAR. Així 
doncs, es presenten dues alternatives, ambdues a la zona sud del terme municipal. Les dues 
alternatives proposades estan situades aigües avall dels actuals punts d’abocament. 
 

− Alternativa 1.2.1: és la més pròxima al terme municipal, situada aproximadament al km 
10 de la carretera TP-2002. Aquesta alternativa coincideix amb la proposada per al 
POUM, i per a la qual ja es fa una reserva de terreny. 

− Alternativa 1.2.2: s’emplaça gairebé al límit del TM del Pont d’Armentera amb el 
d’Aiguamúrcia, aproximadament al punt kilomètric 8,25 de la carretera TP-2002. 

 
Totes dues alternatives estan situades pròximes a la carretera TP-2002 i per tant, el col·lector 
en alta que hi transporta les aigües residuals s’ha considerat que segueix el traçat de dita 
carretera. 
 
Els terrenys sobre els qual s’emplacen són terrenys agrícoles  de baix aprofitament econòmic i  
catalogats com a sòl no urbanitzable de categoria 25c, segons les normes del POUM. Com a 
ús principal per a aquest tipus de sòl només s’admeten usos propis de l’activitat rústica 
compatibles amb el manteniment de les condicions naturals del medi. No obstant, hi són 
compatibles, entre altres, instal·lacions de servis tècnics d’interès públic, com ara una 
depuradora d’aigües residuals urbanes. 
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Figura 4 Alternatives per a l’emplaçament de l’EDAR (els punts taronges representen els actuals punts 
d’abocament). Adaptació de ICC 

 

Figura 5 Fotografia aèria de la parcel·la de l’alternativa 1.2.1 (ICC) 
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Figura 6 Fotografia aèria de la parcel·la de l’alternativa 1.2.2 (ICC) 

5.2 Criteris de selecció i valoració de les alternatives 
Els criteris de selección s’han agrupat en 3 grups, de la mateixa manera que a l’etapa 2: 

− Criteris econòmics: Inclouen variables tals com la longitud necessària de col·lectors 
d’arribada i de retorn per a cada alternativa (i per tant el seu cost), una estimació del 
cost dels camins d’accés a la parcel·la i una valoració de la disponibilitat dels terrenys. 

− Criteris tècnics: Inclouen aspectos que poden influir indirectament en la construcció o 
explotació de la depuradora. Els criteris tinguts en compte són les condicions 
geotècniques i la innundabilitat de la parcela 

− Criteris ambientals: Valoren l’efecte que la infraestructura pot tenir sobre el medi que 
l’envolta, així com les afectacions sobre la població humana. Els criteris concrets 
tinguts en compte són l’impacte visual i acústic, l’acceptació social, i les molèsties que 
les obres poden provocar a la població. 

Els següents apartats descriuen els criteris emprats i la valoració per a cada alternativa. 
 

5.2.1 Criteris econòmics 
a) Cost dels col·lectors d’arribada 

Aquest criteri considera el cost del col·lector per a transportar les aigües residuals fins a la 
EDAR. Com més lluny del nucli urbà i dels punts d’abocament es trobi la parcel·la proposada 
major serà el cost dels col·lectors. Donat que per a les dues alternatives, el terreny és molt 
similar i en ambdós casos, el traçat provisional del col·lector transcorre paral·lel a la carretera 
TP-2002, el cost s’ha estimat a partir de la longitud necessària des de el punt d’abocament més 
aigües avall fins a la parcel·la per a cada alternativa. S’ha considerat que un tram de col·lector 
cap a l’alternativa 1.2.2 va en contrapendent i per tant s’hauria de bombejar l’aigua residual. 
Aquest factor s’ha tingut en compte  multiplicant la longitud on l’aigua va a pressió per un 
coeficient K=2,5 

Taula 15 Cost dels col·lectors d’arribada 

Cost dels col·lectors d’arribada  Longitud Estimador  Factor unitari  
Alternativa 1.2.1 312 m 312 1 
Alternativa 1.2.2 1715+245 m 2327,5 0,13 

 
b) Cost del col·lector de retorn 
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Tot i que les dues alternatives estan situades prop del riu Gaià, on s’abocarà l’efluent, les cotes 
que el col·lector ha de salvar són diferents en cada cas, i per,  tant la longitud del col·lector de 
retorn serà diferent. 

Taula 16 Cost del col·lector de retorn 

Cost del col·lector de retorn  Longitud Factor unitari  
Alternativa 1.2.1 44 m 1 
Alternativa 1.2.2 122 m 0,36 

 
c) Accessibilitat 

Aquest criteri considera el cost addicional que representa la construcció o acondicionament del 
camí d’accés a la parcel·la. Les dues parcel·les disposen d’un camí d’accés i només caldria 
acondicionar-lo per a que hi poguessin circular vehicles pesants (veure Figura 5 i Figura 6). Per 
això s’assigna la màxima puntuació a les dues alternatives en la valoració d’aquest criteri. 

Taula 17 Accessibiltat 

Accessibilitat Factor unitari 
Alternativa 1.2.1  1 
Alternativa 1.2.2  1 

 
d) Disponibilitat dels terrenys 

Aquest criteri pretèn comparar les dues alternatives en funció de la disponibilitat dels  terrenys 
on s’emplaçarà la EDAR. L’alternativa 1.2.1 s’emplaça en un terreny agrícola on actualment hi 
ha un conreu de baix aprofitament econòmic, mentre que l’alternativa 1.2.2 està situada en una 
parcel·la on hi ha un conreu de major aprofitamente econòmic. Així, la valoració d’aquest criteri 
penalitza el fet de que l’alternativa 1.2.2 suposa la destrucció d’un aprofitament econòmic dels 
terrenys. 

Taula 18 Disponibilitat dels terrenys 

Disponibilitat dels terrenys  Factor unitari 
Alternativa 1.2.1 1 
Alternativa 1.2.2 0,5 

 

5.2.2 Criteris tècnics 
a) Condicionants geotècnics. 

Segons el mapa geològic de la zona d’estudi i la descripció corresponent, (veure Annex 3) els 
materials geològics a cada parcel·la són materials propis de les terrasses fluvials i 
conglomerats argilosos sense cimentar. Al no haver-hi diferències de materials, amdues 
alternatives obtenen la máxima puntuació en aquest criteri. 

Taula 19 Condicionants geotècnics 

Condicionants geotècnics  Factor unitari  
Alternativa 1.2.1 1 
Alternativa 1.2.2 1 
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b) Inundabilitat 

Tal i  com ja s’ha comentat a l’annex d’inundabilitat, les EDARS han d’estar situades a una cota 
superior a la inundació de període de retorn de 100 anys.  Les dues alternatives presentades 
en aquest anàlisis ja s’han seleccionat de tal manera que compleixin aquest requeriment, i per 
tant, no són necessàries obres per a cambiar la cota de les parcel·les. Així, en aquest criteri 
també es valoren les dues alternatives amb la màxima puntuació. 

Taula 20 Inundabilitat 

Inundabilitat Factor unitari  
Alternativa 1.2.1 1 
Alternativa 1.2.2 1 

 

5.2.3 Criteris ambientals 
a) Impacte visual i acústic 

Aquest criteri té en compte l’impacte visual o acústic provocat per la EDAR. Es considera que 
com més allunyada del nucli urbà es trobi la depuradora, menor será el seu impacte visual i 
acústic. Així s’ha utilitzat la distància a nucli urbà com a estimador de l’impacte. El fet que la 
depuradora es trobi a una de les carretera d’accés al poble, fa que l’impacte visual sigui bastant 
important. A més, s’ha penalitzat el fet que l’alternativa 1.2.1 és visible des de l’urbanització La 
Planeta. 

Taula 21 Impacte visual i acústic 

Impacte visual i acústic  Distància (m)  Factor unitari 
Alternativa 1.2.1 390 0,15 
Alternativa 1.2.2 2020 1 

 

b) Acceptació social 

L’acceptació social és un aspecte molt influent en la construcció i explotació de qualsevol 
infraestructura. Donat que la millora ecològica de la zona  i la qualitat de les aigües que la 
depuradora representarà, es considera que, en general, la EDAR será acceptada per la majoria 
de la població i nómes s’hi mostraran en desacord aquelles persones que perdin terrenys o 
treballin  o visquin molt a prop de la depuradora, ja que són aquests els que patiran els 
problemes d’emanació d’olors. Per això, aquest criteri valorarà quina ubicació afecta al menor 
nombre de veïns. Com a estimador s’ha utilitzat el nombre de coberts situats en un radi de 100 
m de la parcel·la. A més, també s’ha penalitzat el fet que l’alternativa 1.2.2  suposarà la pèrdua 
d’un conreu per a un agricultor. 

Taula 22 Acceptació social 

Acceptació social  Nombre de coberts Factor unitari  
Alternativa 1.2.1 2 1 
Alternativa 1.2.2 5 0,3 

 
c) Afectació de les obres a l’entorn humà 

La importancia d’aquest criteri serà menor, ja que es tracta d’una afectació temporal. No 
obstant, aquest criteri pretèn evaluar com afecten les obres al municipi segons la ubicació. 
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S’han considerat molèsties de pols, soroll i trànsit de vehicles pesats. Per estimar aquest efecte 
s’ha utilitzat la distància al nucli urbà. 
 

Taula 23 Afectació de les obres 

Afectació de les obres  Distància (m)  Factor unitari 
Alternativa 1.2.1 390 0,19 
Alternativa 1.2.2 2020 1 

5.3 Pes específic dels criteris 
Els pesos específics assignats a cada criteri s’han assignat d’acord amb la rellevància de cada 
criteri. En aquest cas s’han considerat els criteris econòmics i ambientals lleugerament més 
importants que els tècnics, assignant-lis un pes especific del 40% a cada un i als criteris tècnics 
un 20%. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.   mostra el pes específic 
assignat a cada criteri. 

Taula 24 Pesos específics 

Criteri Pes específic  

Econòmics 40 

Cost col·lectors d’arribada 15 

Cost col·lector de retorn 15 

Accessibilitat 5 

Disponibilitat de terrenys 5 

Tècnics 20 

Condicionants geotècnics 10 

Inundabilitat 10 

Ambientals 40 

Impacte visual i acústic 15 

Afectació a la població 15 

Afectació de les obres a l’entorn humà 10 

 

5.4 Matriu d’anàlisi multicriteri 
A continuació es mostra la matriu resultant de l’anàlisi multicriteri, un cop assignat a cada factor 
unitari el seu pes específic. 

Taula 25 Matriu d’anàlisi multicriteri etapa 2 

Criteri Pes específic  Alternativa 1.1  Alternativa 1.2  
Econòmics 40 40 14,85 

Cost col·lectors d’arribada 15 15 1,95 

Cost col·lector de retorn 15 15 5,4 

Accessibilitat 5 5 5 

Disponibilitat de terrenys 5 5 2,5 

Tècnics 20 20 20 

Condicionants geotècnics 10 10 10 

Inundabilitat 10 10 10 

Ambientals 40 19,15 29,5 
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Impacte visual i acústic 15 2,25 15 

Afectació a la població 15 15 4,5 

Afectació de les obres a l’entorn humà 10 1,9 10 

TOTAL 100 79,15 64,35 

Com es pot observar, l’opció  òptima segons l’anàlisi realitzat és l’alternativa 1.2.1, és a dir la 
parcel·la situada més propera a l’actual punt d’abocament. 
 

5.5 Conclusió etapa 2 
Després de realitzar un anàlisi multicriteri per  comparar les dues alternatives per a la ubicació 
de la depuradora d’aigües residuals al municipi del Pont d’Armentera, es conclou que l’opció 
òptima és l’alternativa 1.2.1 , és a dir, la parcel·la situada més propera al nucli urbà i 
aproximadament al km 10 de la carretera TP-2002. 

6 Etapa 4: Selecció del tractament 
 
En aquesta etapa s’analitzarà quin és el millor sistema de tractament de les aigües residuals 
del Pont d’Armentera. Per a realitzar el procés de selecció del tractament a implementar, 
primerament es presentaran les alternatives de tractament existents i es farà una preselecció 
en funció de l’adequació dels diferents tractaments al nombre d’habitants equivalents del Pont 
d’Armentera. Un cop s’hagi efectuat la preselecció, es realitzarà un anàlisi multicriteri, d’igual 
forma que en les etapes anteriors, per a determinar el tractament òptim a instal·lar a la 
depuradora d’aigües residuals del Pont d’Armentera. Cal destacar que l’anàlisi d’alternatives 
del tractament s’ha centrat en el tractament secundari, considerant que la resta d’elements i  
processos seran comuns per a totes les alternatives, tot i que s’hagi de considerar alguna 
modificació en algun dels elements comuns per a què la planta sigui operativa. 

6.1 Presentació d’alternatives 
Per a nuclis de menys de 20000 habitants, com és el cas del Pont d’Armentera, existeix una 
gran varietat de sistemes de tractament per a les aigües residuals. A continuació es mostra un 
recull de possibles solucions1 a adoptar de forma conjunta o unitària per a petits nuclis urbans, 
segons el llibre “Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades”, de Ramón 
Collado Lara. 
 

1. Fossa sèptica 

2. Tanc Imhoff 

3. Rases filtrants 

4. Llits filtrants 

5. Filtres de sorra 

6. Pous filtrants 

7. Filtres verdes 

8. Llits de joncs 

9. Infiltració ràpida 

10. Escorrentia superficial 

                                                      
1Extret del llibre “Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades”, de Ramón 
Collado Lara, Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports Titular de Tecnologies del Medi Ambient 
en la E.T.S. d’Enginyers de Camins de Santander. 
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11. Llits bacterians 

12. Biodiscs 

13. Llits de torba 

14. Aireació prolongada 

15. Fisicoquímic 

16. Llacunes airejades 

17. Llacuna aeròbia 

18. Llacunes facultatives 

19.     Llacunes anaeròbies 

En el llibre, l’autor en fa un estudi comparatiu entre elles, marcant uns criteris de selecció 
d’alternatives, que serveix de justificació més adequada en cada cas concret d’aplicació i que 
s’utilitzaran en aquest anàlisi multicriteri. 
 
Cal dir que aquestes alternatives corresponen al tractament secundari. El pretractament es 
dissenyarà un cop seleccionada la tècnica principal de depuració, donat  que normalment 
s’utilitzen els mateixos dispositius independentment de la metodologia establerta. En molts 
casos, el disseny del sistema de pretractament ve pràcticament fixat depenent del tractament 
posterior al que es sotmetrà l’aigua. Així dons s’escolliran tamisos de pas de malla més fi o 
gruixut, sistemes de filtració més severs, etc. 
 

6.2 Preselecció d’alternatives 
En aquesta secció es fa una preselecció d’alternatives a considerar en l’anàlisi multicriteri. 
Aquesta preselecció es fa en funció de 3 criteris: 

1. Adequació del tractament al nombre d’habitants equivalents 
2. Superfície requerida, ja que com s’ha mostrat a l’etapa 3, la parcel·la on 

s’emplaçarà l’EDAR té unes dimensions reduïdes 
3. Consideracions hidrogeològiques, ja que tot el terme municipal del Pont 

d’Armentera està situat sobre l’aqüífer de l’Alt Camp i es tracta, per tant, d’una 
zona sensible a les infiltracions 

6.2.1 Nombre d’habitants equivalents. 
La població de disseny de l’EDAR del Pont d’Armentera s’ha estimat en 1976 h-eq, a partir de 
la prognosis de població i demanda realitzada a l’annex 2. LaTaula 26 mostra l’adequació dels 
mètodes de tractament prèviament presentats a diverses poblacions equivalents. 

Taula 26 Camp poblacional d’aplicació de les diferents alternatives de depuració 

Tractament 
Població Equivalent 

100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10000 
Fosa sèptica         
Tanc Imhoff         
Rasa filtrant         
Llit filtrant         
Filtre de sorra         
Llit de torba         
Pou filtrant         
Filtre verd         
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Llit de joncs         
Filtració ràpida         
Esc. superficial         
Llacuna airejada         
Llacuna aeròbia         
Llacuna facultativa         
Llacuna anaeròbia         
Llit bacterià         
Biodisc         
Aireació prolongada         
Canal d’oxidació         
Fisicoquímic         

Adequació: poc, mig, molt 
 
Només es preseleccionen els tractaments que s’adeqüin mitjanament o molt bé a la població 
equivalent a tractar (aproximadament 2000 h-eq). Per tant, es descarten els següents 
tractaments: la fossa sèptica, el tanc Imhoff i  el filtre de sorra. 

6.2.2 Superfície necessària 
La superfície necessària per a cada tractament també es considera en la preselecció 
d’alternatives. La Taula 27  mostra l’àrea per h-eq necessària per a cada tractament que 
s’adequa a la població a tractar, segons l’apartat anterior. 

Taula 27 Superfície necessària per a cada tractament 

Alternatives  Superfície necessària (m 2/habitant)  
Llit de torba 0,6 – 1,0 
Filtre verd 12 – 110 

Llit de joncs 2 – 8 
Infiltració ràpida 2 – 22 

Escorrentia superficial 5 – 15 
Llacuna airejada 1 – 3 
Llacuna aeròbia 4 – 8 

Llacuna facultativa 2 – 20 
Llacuna anaeròbia 1 – 3 

Llit bacterià 0,5 – 0,7 
Biodisc 0,5 – 0,7 

Aireació prolongada 0,2 – 1,0 
Canal d’oxidació 1,2 – 1,8 

Tractament fisicoquímic 0,1 – 0,2 
 

La superfície de la parcel·la seleccionada és d’aproximadament 5500 m2. Per tant, el nombre 
màxim de m2/h-eq és 2,8. D’acord amb aquest criteri es descarten totes aquells tractaments 
que requereixen una superfície superior a 2,8 m2/h-eq. És a dir, es descarten els següents 
tractaments: filtre verd, escorrentia superficial i llacuna aeròbia. A més, els sistemes de 
llacunatge també es descarten, ja que solen estar formats per una sèrie de llacunes en sèrie o 
en paral·lel i, per tant, la poca disponibilitat d’espai a la parcel·la on s’ubicarà la EDAR no 
permet aquest tipus de tractament. 
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6.2.3 Consideracions hidrogeològiques 
El Pont d’Armentera està situat sobre l’aqüífer protegit de l’Alt Camp (veure annex 3) i per tant, 
es tracta d’una zona sensible a infiltracions. Per tant, els mètodes de depuració que es basen 
en la infiltració o en llacunatges no es consideren adequats per a aquesta situació i també 
queden descartats. És a dir, no s’analitzaran llacunatge, llit de joncs ni llit de torba .  

6.3 Descripció de les alternatives 
Les alternatives preseleccionades i per a les quals es realitzarà l’anàlisi multicriteri són: 
 

1. Llit bacterià 
2. Biodisc 
3. Aireació prolongada 
4. Canal d’oxidació 
5. Tractament físicoquímic. 

 
A continuació es realitza una breu descripció del procés de tractament i les particularitats de 
cada mètode. Aquestes descripcions serviran de justificació per a la posterior valoració del 
criteris de selecció. 

6.3.1 Esquema del tractament 
L’esquema de tractament al qual s’ajusten totes les alternatives preseleccionades consisteix 
en: 

1. Línia d’aigua 
− Canal d’arribada i by-pass general 
− Desbast de gruixos 
− Pou de bombament 
− Desbast de fins  
− Tractament secundari 
− Mesurador de cabal 

2. Línia de fangs 
− Bombament de fangs 
− Tractament de fangs 
− Deshidratació 

Les alternatives presentades corresponen al tractament secundari. 

6.3.1.1 Llit bacterià 

Els llits bacterians, també coneguts amb el nom de filtres percoladors, consten d’una cuba o 
dipòsit on s’ubica un reblè de gran superfície específica. L’aigua residual, prèviament 
decantada es distribueix homogèniament per la part superior del reblert i l’atravessa per goteig. 
Paulatinament i de forma natural, es desenvolupa a la superficies del reblert una pel·lícula 
biológica (biofilm). En el discòrrer de l’aigua a través del reblert, la matèria orgànica present en 
la mateixa queda absorbida per la pel·lícula biológica on es degrada. A partir d’un cert espesor 
de biofilm, aquest per la seva capacitat d’adhesió al material de suport. Sota aquestes 
condicions, l’aigua arrossega la pel·lícula, començant en aquesta zona la formació d’un nou 
biofilm que permet l’autorregulació de l’espesor de la biopel·lícula. La ventilació del llit bacterìa 
pot ser natural o forçada. La ventilació natural és la més utilitzada i es produeix per efecte de la 
diferencia de temperatura entre l’interior i l’exterior del llit. La ventilació forçada es produeix 
mitjançant equips mecànics. 
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Figura 7 Llit bacterià 
 

 
 
Després del pretractament i el tractament 
primari, les aigües entren al llit per la part 
superior, percolen a través del reblert, on 
té lloc la depuració, i surten per la part 
inferior. Les aigües depurades i la 
biomassa despresa del suport pasen a 
l’etapa de decantació en la que, per 
gravetat, es produeix la separació.   
Les aigües depurades són l’efluent final del 
procés, mentre que la biomassa decantada 
dóna lloc a fangs que han der ser 
estabilitzats i deshidratats. 
 
La tecnologoa del llit bacterià és més 
antiga que la del fangs activats o aireació 
perllongada. El seu ús està molt extès a 
petites comunitats, degut a la seva 
senzillesa d’explotació, la seva 
adaptabilitat a les fluctuacions de cabal i 
càrrega (típica de petits nuclis) i a la bona 
qualitat de l’efluent final.  

 
 
 
 

Els llits bacterians presenten els següents avantatges: 

− Consum baix d’energia 
− Explotació senzilla, ja que no és necessari un control de l’oxígen dissolt ni dels sòlids 

en suspensió en el reactor biològic. 
− No es formen aerosols i, per tant, no hi ha inhalació de microgotes d’aigua per part dels 

operaris. 
− Poc soroll 
− Menys demanda energètica que els biodiscs 
− Poca superficie necessària 

Els inconvenients d’aquesta tecnologia són: 

Figura 8 Esquema funcionament llit bacterià 
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− Cost d’instal·lació elevat 
− Generació de fangs, que han de ser estabilitzats abans del seu abocament 
− Més consum energètic que les tecnologies no convencionals. 

6.3.1.2 Biodisc 

Els biodiscs és una tècnica de tractament que consisteix en un procés biològic de 
cultiu fix, sense recirculació de fangs,  també conegut amb el nom de contactors biològics 
rotators (CBR). Consisteix en una sèrie de discs que es van submergint 
parcialment (40%) a les aigües residuals i roten lentament per tal que la biomassa que 
s’adhereixi no es desenganxi. 

 

Figura 9 Plantes amb tractament biològic per biodisc 

 
El funcionament es basa en que es va formant una biopel·lícula a la superfície dels discs a 
mesura que els microorganismes es van adherint. La rotació dels discs permet que la biomassa 
entri en contacte amb l’oxigen de l’atmosfera per tal de realitzar el procés de forma aeròbia i 
amb la matèria orgànica de les aigües residuals per alimentar-se. Així mateix, el moviment de 
rotació, amb els seus esforços tallants, també permet l’eliminació de l’excés dels sòlids 
presents en els discs. 
 
Per altra banda, el moviment dels discs permet mantenir en suspensió els sòlids i els 
arrossega fins al clarificador on aquests decanten i són extrets per una bomba de purga en 
forma de fangs. Aquests fangs cal estabilitzar-los abans d’assecar-los. 

 

Figura 10 Esquema de tractament biodiscs 
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Els principals avantatges que presenta aquest tractament són: 

− Permet cabals superiors a qualsevol altre sistema biològic. 
− Com treballa en situacions aeròbies, hi ha absència d’olors i d’aerosols. 
− El rendiment de depuració és equiparable a qualsevol altre sistema biològic. 
− No requereix de personal especialitzat per al manteniment ja que aquest tipus de 

tractament s’autoregula automàticament, i per tant, les operacions de manteniment són 
senzilles i mínimes. Per tant, la seva senzillesa en el funcionament fa que les tasques 
de conservació siguin menors comparades amb altres sistemes de depuració 
convencionals. 

− Pels motius anteriors, els costos d’explotació relacionats amb els recursos humans són 
menors. 

− El consum d’energia és molt baix a igualtat de resultats, ja que l’única energia que 
requereix és la necessària per moure lentament els discs. L’impacte visual i acústic és 
molt baix. 

− Té possibilitats d’emprendre un procés de nitrificació-desnitrificació amb garantia de 
bon funcionament. 

− A causa de la gran quantitat de biomassa que s’adhereix a la superfície dels biodiscs, 
aquests presenten una estabilitat i capacitat d’absorció de puntes molt elevada. 

− Per estar coberts els tancs, el rendiment del procés és més estable en èpoques fredes. 
− No és necessari el control de l’oxigen dissolt ni del licor de barreja. 
− La generació de fangs és menor que a les convencionals ja que els 

microorganismes no es troben en suspensió, sinó fixats a una base. Aquest fet fa que 
els costos d’explotació siguin menors i permeti una major autonomia de 
funcionament a la depuradora. 

− Les dimensions dels dipòsits d’oxidació són menors que en altres tractaments, 
motiu pel qual els costos d’instal·lació es redueixen. 

− És un sistema de tractament compacte, que permet realitzar la seva fabricació per 
mòduls i en taller, abaratint així els costos. 

 
 Aquest tipus de tractament presenta un inconvenient que és que el seu rendiment 
disminueix considerablament en els següents casos: 

− Alteracions en el PH 
− Variació en la temperatura de les aigües residuals 
− Variació notable dels cabals 
− Acumulació de sòlids als discs. 
− Variació important de la càrrega orgànica. 

   

6.3.1.3 Aireació prollongada 

La depuració per aireació prolongada s’emmarca dins els tractaments per fangs activats, que 
consisteix en el desenvolupament d’un cultiu bacteria dispers en forma de flòcul en un dipòsit 
agitat, airejat i alimentat amb l’aigua residual, que és capaç de metabolitzar com a nutrients els 
contaminants biològics presents a l’aigua. 
 
L’aireació prolongada consisteix en un procés de biomasses suspeses (fangs actius) amb edats 
del fang (superiors als 16 dies) que es caracteritzen per una reducció de la contaminació no 
només d’origen carbonós sinó també la d’origen en el cicle del nitrogen i el fòsfor.  
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Figura 11 Tanc d’aireació prolongada 

L’aigua residual, després d’una etapa de pretractament és introduïda en una cuba o reactor 
biològic on es manté un cultiu bacteria en suspensió, format per un gran nombre de 
microorganismes agrupats en flòculs. En aquest reactor té lloc la degradaació biológica de la 
materia orgánica de forma aeròbia. Les condicions aeròbies en el reactor s’aconsegueixen 
mitjançant airejadors mecànics o difussors, que a més d’oxigenar permeten la homogeneització 
del contingut del reactor, evitant la sedimentació dels flòculs. 
 
Després d’un cert temps de permanencia, l’aigua passa a un decantador, on es separa l’efluent 
depurat dels fangs. Part dels fangs són recirculats de nou al reactor amb l’objectiu de mantenir 
en el reactor una concentració determinada de microorganismes. La resta dels fangs són 
purgats periòdicament.  
 
L’aireació prolongada opera amb càrregues orgàniques baixes i amb temps llargs d’aireació. Es 
prescindeix de la decantació primària i es generen fangs ja estabilitzats, que només han de ser 
deshidratats abans del seu abocament.  
 

 

Figura 12 Esquema de tractament aireació prolongada 
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És una modalitat de tractament molt utilitzada per nuclis de menys de 10000 habitants i també 
s’emplea en equips prefabricats (que acostumen a anar enterrats) per a la depuració de petites 
aglomeracions (urbanitzacions, càmpings, etc). 
 
Els seus principals avantages són: 

− Poca superficie requerida 
− Bons rendiments d’eliminació de sòlids en suspensió i materia orgánica (DBO5<95% i 

SS<95%) 
− Els fangs surten del reactor ja estabilitzats 

Els seus inconvenients són: 

− Consum energètic elevat 
− El control del procés és complex 
− Si les instal·lacions fan servir airejadors de superficie, es formen aerosols que poden 

vehicular agents patògens 
− Baix rendiment d’eliminació de nutrients i patògens 

6.3.1.4 Canal d’oxidació 

Aquest tractament biològic també s’enquadra dins dels processos de fangs activats.Consisteix 
en un canal, habitualment en forma de pista de carreres o d’anell, amb un sistema d’aeració de 
rotors que giren entorn un eix horitzontal, o mitjançant parrilles de difusors d’aire.  

 

Figura 13 Rotors (esquerra) i graelles de difusors d’aire (dreta) 

 

Figura 14 Canal d’oxidació 

L’oxigen s’introdueix per una agitació intensa de la superfície, produint-se a més a més un 
moviment de licor-mescla a través del canal. Per tal que el funcionament sigui el correcte, es 
necessita provocar una velocitat i gradient d’oxigen uniforme en els canals. Això s’aconsegueix 
amb una separació entre airejadors tal que el temps de pas de l’aigua entre ells no superi els 3 
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ó 4 minuts. Els temps de retenció són de l’ordre de 24 hores i la concentració de biomassa en 
el reactor de 3000 a 5000 mg/l. La càrrega volumètrica menor de 0,4kg DBO5/m3·dia i la 
producció de fangs de l’ordre de 0,6 kg/kg DBO5·dia.  
 
En aquest sistema de fangs actius amb mescla completa no es requereix decantadors primaris, 
sinó que l’efluent es fa passar per un desbast i desarenat previ a l’aeració, el que evita costos 
de construcció, explotació i manteniment. 

 

Figura 15 Esquema tractametn canal d’oxidació 

Si es disposen decantadors secundaris, la decantació secundària s'encarrega d'eliminar la 
matèria que el reactor biològic s'ha encarregat d'ajuntar en petits flòculs sedimentables. L'aigua 
entra en el decantador secundari ple de petits flòculs de matèria orgànica, que, després d'unes 
dues hores de repòs, van decantant en el fons. 
 
Després, un aspirador s'encarrega de succionar els fangs dipositats en el fons del decantador. 
Aquí és on acaba el procés de depuració de l'aigua en la majoria de les plantes depuradores, 
després d'aquest tractament s'aboca al riu i més tard arribarà al mar amb uns nivells de 
contaminació menyspreables. 
 
Els punts importants que cal tenir especial cura a l’hora de realitzar el disseny: 

− Característiques de l’efluent 
− Factor de càrrega i rendiment del procés. 
− Dimensions del reactor. 
− Producció de fangs en excés. 
− Necessitat de recirculació. 
− Selecció tipus de tractament. 
− Necessitat d’oxigen i sistemes d’aireació. 
− Dimensionament del clarificador o decantador secundari 

6.3.1.5 Tractament físicoquímic 

 

 

Figura 16 EDAR amb tractament físico-químic 
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El tractament fisicoquímic consta de coagulació, floculació i decantació. S’aconsegueixen alts 
rendiments d’eliminació de sòlids en suspensió (65‐90%) i de demanda d’oxigen (50‐70%). 
També es produeix una important eliminació de fòsfor per precipitació. 
 
El procés fisicoquímic pot incloure com a tractament de refinament en alguns casos: filtratge 
absorció, osmosi inversa, intercanvi iònic, oxidació, reducció, ajustament del pH, etc. 
Per augmentar l’eficiència en la depuració de SS i DBO, s’afegeix al procés coagulants i 
floculants com són: el clorur fèrric, cal hidratada, sulfat d’alúmina, sulfat fèrric i polielectrolit. En 
el procés també s’elimina part de la matèria en estat col·loïdal per sedimentació, i dels sòlids 
dissolts per precipitació. 
 
Donada la seva alta producció de fangs, aquest procés únicament s’utilitza en cas que sigui 
necessari eliminar fòsfor o substàncies tòxiques de l’aigua depurada, o bé quan existeixi la 
possibilitat que es produeixin puntes sobtades de càrrega, com succeeix en poblacions amb 
fortes variacions de càrregues en caps de setmana i vacances. 
 

6.4 Criteris de selecció i valoració de les alternatives 
Seguint la mateixa llògica que en les etapes anteriors, els criteris considerats s’han classificat 
en econòmics, tècnics i ambientals. Cal dir que no tots els criteris considerats pertanyen 
estrictament a una categoria, ja que la majora de criteris tenen conseqüències en totes les 
categories. Per tant, la classificació que s’ha dut a termes és  orientativa i a efectes de 
simplificació del anàlisi i en cap cas pretén ser rigorosa. 
 

Com a criteris econòmics s’han considerat els costos de construcció, els costos de 
manteniment i explotació i la producció de fangs que tenen associat un cost de tractament. 
 
 Pel que fa als criteris tècnics s’ha considerat la superfície necessària per a cada tractament, 
l’adequació al nombre d’habitants equivalents, dificultat de construcció, dificultat de 
manteniment i explotació, el rendiment d’eliminació dels contaminants i nutrients, l’estabilitat del 
procés enfront diferents variables, i la capacitat d’ampliació futura de la planta. 
 
Finalment, i com a criteris ambientals s’han considerat un conjunt d’impactes o molèsties al 
medi ambient i a l’entorn humà. 
 

6.4.1 Criteris econòmics 

6.4.1.1 Costos de construcció 

Els costs de construcció tenen una gran importància en la presa de decisions, ja que 
representen una forta inversió inicial. Els aspectes a considerar dins els costos de construcció 
són el moviment de terres, l’obra civil i els equips electromecànics. 
 

La bibliografia consultada permet comparar les diferents alternatives de tractament en €/h-eq 
en preus de 1990. Donat que les dades només s’utilitzen amb efectes comparatius és possible 
utilizar dades no actualitzades, encara que avanços tecnològics poden haver produït variacions 
ens els costos.  

Taula 28 Costos de construcció 

Costos de construcció  €/h-eq 
Factor 
unitari 

Llit bacterià 300 1 
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Biodiscs 300 1 
Aireació perllongada 350 0,86 
Canal d’oxidació 350 0,86 
Físico-químic 300 1 

6.4.1.2 Costos d’explotació i manteniment 

Els costos d’explotació i manteniment també tenen una gran importància en la presa de 
decisions. A més, en l’actual conjuntura econòmica és encara més important triar un sistema de 
tractament amb baix cost de mateniment, ja que s’han donat diversos casos a Catalunya que 
l’ajuntament no s’ha pogut fer càrrec de l’EDAR i ha aturat el funcionament pocs mesos 
després de la seva posada en marxa. Els costos d’explotació i manteniment mostrats a la Taula 
29  també corresponen a preus de 1990. 

Taula 29 Costos d’explotació i manteniment 

Costos de manteniment  €/h-eq 
Factor 
unitari 

Llit bacterià 15 0,80 
Biodiscs 20 0,60 
Aireació perllongada 18 0,67 
Canal d’oxidació 15 0,80 
Físico-químic 12 1 

6.4.1.3 Producció de fangs 

La producció de fangs és un indicador important ja que té associats molts costos d’explotació i 
de gestió, a més de l’impacte ambiental que tenen associat.Els fangs són un residu de l’activitat 
de les EDARs, i requereixen un tractament degut a la seva contaminació potencial. El cost del 
tractament dels fangs es molt variable i pot arribar a ser molt elevat depenent de l’aplicació que 
se’ls hi pugui donar, però sempre és important reduir‐los al mínim. Per tant, és preferible una 
EDAR que presenti una producció de fangs mínima per tal de reduir aquests costos. El factor 
unitari s’ha calculat amb el màxim volum de fangs per m3 d’aigua residual tractada que el 
sistema de tractament pot generar 

Taula 30 Producció de fangs 

Producció de fangs l/m 3 A.R. 
Factor 
unitari 

Llit bacterià 1-3 1 
Biodiscs 3-4 0,75 
Aireació perllongada 3-7 0,43 
Canal d’oxidació 3-7 0,43 
Físico-químic 6-25 0,12 

 

De les alternatives que s’estudien al destacar que el tractament per biodiscs és el que presenta 
una menor producció de fangs ja que no es basa en la floculació dels contaminants sinó que es 
basa en l’eliminació d’aquests de forma natural i independent. També genera residus però en 
menor grau i són reutilitzats parcialment. 
 

6.4.2 Criteris tècnics 

6.4.2.1 Superfície necessària 

Tal i com s’ha comentat a la preselecció d’alternatives, la orografia del Pont d’Armentera fa que 
la superficie disponible sigui limitada i per tant, condicioni fortament el sistema de tractament 
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utilitzat.  Així s’han utilizat els requeriments de superficie segons la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. . A més, la superfície té relació amb el cost de les expropiacions de 
l’obra i l’impacte visual. El factor unitari s’ha calculat amb la máxima superfície necessària 

Taula 31 Superfície necessària 

Superfície necessària  m2/h-eq 
Factor 
unitari 

Llit bacterià 0,5-0,7 0,29 
Biodiscs 0,5-0,7 0,29 
Aireació perllongada  0,2-1,0 0,20 
Canal d’oxidació  1,2-1,8 0,11 
Físico -químic  0,1-0,2 1 

6.4.2.2 Adequació del tractament al nombre d’habitants equivalents 

Aquest criteri avalua els tractaments en funció de la seva adequació al nombre d’habitants 
equivalents per el disseny de l’EDAR del Pont d’Armentera (1976 h-eq). La valoració s’ha fet 
d’acord amb la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. , assignat un factor unitari 
1 a aquells tractaments amb adequació alta i un factor unitari de 0 a aquells amb adequació 
baixa. 

Taula 32 Adequació al nombre d’habitants equivalents 

Adequació al nombre d’h-eq  Factor unitari  
Llit bacterià 0 
Biodiscs 0 
Aireació perllongada 1 
Canal d’oxidació 1 
Físico-químic 1 

6.4.2.3 Dificultat de construcció 

La construcció d’aquest tipus d’instal·lacions és relativament senzilla i únicament presenta 
complicacions en aquells casos en que l’orografia és complexa i en els que els equips de 
tractament són complicats d’instal·lar. El terreny on s’emplacarà la EDAR és bastant planer i, 
per tant, els moviments de terres seran relativament simples per totes cinc alternatives.Pel que 
fa referència a la instal·lació dels equips, els processos físico-químics i d’aireació prolongada 
requereixen d’uns equips i d’obra civil més complexa que les altres tres tipologies.  
La dificultat de construcció s’ha valorat d’acord amb la següent escala. 

Procés constructiu  Factor unitari  
Molt simple 1 
Simple 0,8-0,9 
Moderat 0,5-0,7 
Complicat 0,3-0,4 
Molt complicat 0-0,2 

 

Taula 33 Dificultat de construcció 

Dificultat de construcció  Descripció Factor unitari  

Llit bacterià Moderat 0,5 

Biodiscs Moderat 0,5 

Aireació perllongada Complicat 0,2 

Canal d’oxidació Moderat 0,6 
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Físico-químic Molt complicat 0,1 

 

6.4.2.4  Dificultat d’explotació i manteniment 

La dificultat d’explotació i manteniment s’ha valorat seguint la mateixa escala que la dificultat de 
construcció. Els aspectes considerats en l’explotació i manteniment són: 

− Dificultat tècnica del tractament 
− Necessitat de personal 
− Freqüència de control 
− Duració de control 

Taula 34 Dificultat d’explotació i manteniment 

Dificultat d’explotació i manteniment  Descripció Factor unitari 
Llit bacterià Moderat 0,5 
Biodiscs Moderat 0,5 
Aireació perllongada Complicat 0,4 
Canal d’oxidació Complicat 0,3 
Físico-químic Molt complicat 0,2 

 
 

6.4.2.5 Eficiència del tractament 

L’eficiència o rendiment del tractament és un indicador crític ja que l’EDAR ha de complir uns 
objectius marcats a la normativa legal establerta a la directiva 91/271/CEE, la directiva Marc 
Europea de l’Aigua. Els paràmetres que s’han tingut en compte són: 

− DQO 
− DBO5 
− Matèria orgánica en suspensió (MES) 
− Fósfor (P) 
− Nitrats (N) 
− Coliformes fecals (CF) 

El factor unitari s’ha calculat considerant els valors mitjos de l’eficiència en l’eliminació de cada 
indicador i s’ha assignat una importància de 70% a DQO, DBO5 i MES i un 10% als altres 
paràmetres. 

Taula 35 Eficiència del tractament 

Rendiment (%) DQO DBO5 MES N P CF Factor 
unitari 

Llit bacterià 60-95 68-81 52-90 15-70 5-30 85 0,67 
Biodiscs 70-85 70-97 75-97 30-80 8-30 85 0,74 
Aireació 
perllongada 

68-90 85-99 83-99 50-90 17-70 90 0,81 

Canal d’oxidació 70-90 60-95 70-90 8-50 25-35 99 0,68 
Físico-químic 60-75 50-75 60-90 10-20 85-95 99 0,68 

6.4.2.6 Estabilitat 

L’estabilitat d’un sistema de tractament,  determina la seva de capacitat a seguir proporcionant 
un efluent de qualitat, malgrat les variacions de les variables, com poden ser la temperatura, la 
terbolesa de l’aigua d’entrada, o la variació de cabal i càrrega contaminant.   
 



Annex 7-Estudi d’alternatives 
 
 

33 

En general, els processos més estables son els d’aplicació al terreny o processos de biofilm. 
Els més inestables son els tractaments primaris i sistemes de llacunatge. La estabilitat respecte 
la temperatura s’analitza en funció de la seva incidència en el grau de depuració, éssent el 
llacunatge un cop més, el procés més sensible als efectes de la temperatura. Els sistemes que 
millor qualitat de l’efluent mantenen de forma permanent són procesos d’aplicació al terreny. 
Els de pitjor qualitat son els primaris, llacunatge i processos fisicoquímics. Els processos 
biopelícula i tractament convencional (excepte físico‐químic), mantenen una situació intermitja. 
 
L’estabilitat s’ha valorat d’acord amb la següent escala 
 

Estabilitat Factor unitari 
Dolenta 0-0,2 
Acceptable 0,2-0,5 
Bona 0,5-0,8 
Molt bona 0,8-1,0 

 

Taula 36 Estabilitat del sistema de tractament 

Estabilitat Temperatura  Terbolesa 
efluent 

Variació cabal 
i càrrega  

Factor 
unitari 

Llit bacterià 0,3 0,3 0,3  0,30 
Biodiscs 0,2 0,8 0,2  0,40 
Aireació perllongada 0,5 0,8 0,5  0,60 
Canal d’oxidació 0,3 0,4 0,4  0,37 
Físico-químic 0,6 0,1 0,8  0,50 

6.4.2.7 Capacitat d’ampliació 

La capacitat d’ampliació té a veure amb la flexibilitat del sistema de tractament de cara a 
permetre la fàcil ampliació de l’EDAR en cas que el creixement urbanístic i la prognosis de 
cabal i càrregues realitzada siguin superiors als previstos. Aquest criteri considera la reserva de 
superfície, la necessitat d’equips adicionals i complexitat d’execució de les obres d’ampliació. El 
factor unitari considera aquests 3 factors amb la mateixa importància. L’escala de valoració és 
la següent: 

Capacitat d’ampliació  Factor unitari  
Molt alta 1 
Alta 0,8-0,9 
Moderada 0,5-0,7 
Baixa 0,3-0,4 
Molt baixa 0-0,2 

 

Taula 37 Capacitat d’ampliació 

 
Capacitat 
d’ampliació 

Reserva de 
superfície 

Equips  
Complexitat 
d’execució 

 
Factor 
unitari 

Llit bacterià 0,5 0,4 0,9  0,60 
Biodiscs 0,5 0,2 0,8  0,50 
Aireació 
perllongada 

0,7 0,3 0,9  0,63 

Canal d’oxidació 0,8 0,2 0,8  0,60 
Físico-químic 0,5 0,2 0,8  0,5 
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6.4.3 Criteris ambientals 
Una instal·lació de tractament d’aigües residuals produeix molèsties i impactes ambientals que 
afecten el medi i la població que l’envolta. Aquests impactes seria recomanable reduir‐los al 
mínim possible, i per aquest motiu es té en compte un criteri que agrupa diversos tipus 
d’impactes ambientals que es poden produir. 
 

6.4.3.1 Impacte ambiental 

Dins d’impactes ambientals s’han considerat els següents aspectes, que afecten al medi 
ambient i a l’entorn humà: 

− Molèstia d’olors 
− Molèstia de sorolls 
− Molèstia d’insectes 
− Integració a l’entorn 
− Riscos per la salut 
− Efectes sobre el sòl 

La valoració s’ha fet d’acord amb la bibliografia consultada (Collado, R. (1992) i Hernández. A 
(1991)) 

Impacte  Factor unitari  
Nul 1 
Baix 0,8-0,9 
Moderat 0,5-0,7 
Alt 0,2-0,4 
Molt alt 0,0-0,1 

 

Taula 38 Impactes ambientals 

Impactes 
ambientals 

Olors Sorolls Insectes 
Integra-

ció 
Salut Sòl 

Factor 
unitari 

Llit bacterià 0,7 0,7 0,7 0,1 0,8 1 0,67 
Biodiscs 0,8 1 1 0,8 0,8 1 0,90 
Aireació 
perllongada 

0,9 0,4 1 0,4 0,8 1 0,75 

Canal d’oxidació 0,9 0,2 1 0,3 0,8 1 0,68 
Físico-químic 0,5 1 1 0,0 0,8 1 0,73 

 
Cal remarcar que els biodiscs són el tractament amb menor impacte ambiental com a 
conseqüència de que el tractament es produeix en un recinte confinat i pràcticament hermètic. 
 

6.5 Pes específic dels criteris 
En l’anàlisi multicriteri per a la selecció del tractament s’han considerat com a criteri principal 
els criteris tècnics (60%) i particularment l’eficiència del tractament (40%). El següent criteri ha 
estat l’econòmic i finalment l’ambiental.  La Taula 39 mostra el pes assignat a cada criteri. 
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Taula 39 Pesos específics 

Criteri Pes específic  

Econòmics 25 
Cost de construcció 7,5 
Cost d’explotació i manteniment 10 
Producció de fangs 7,5 
Tècnics 60 
Superfície necessària 2,5 
Adeqüació als h-eq 2,5 
Dificultat de construcció 2,5 
Dificultat d’explotació i manteniment 5 
Eficiència del tractament 40 
Estabilitat 2,5 
Capacitat d’ampliació 5 
Ambientals 15 
Impactes ambientals 15 

 

6.6 Matriu d’anàlisi multicriteri 
 

Taula 40 Matriu d’anàlisi multicriteri etapa 4 

Criteri 
Pes 
esp. 

Llit 
bacterià 

Bio-
discs 

Aireació 
perllongada 

Canal 
d’ox. 

Físico-
químic 

Econòmics 25 23 19,125 16,375 17,675 18,4 

Cost de construcció 7,5 7,5 7,5 6,45 6,45 7,5 
Cost d’explotació i 
manteniment 

10 8 6 6,7 8 10 

Producció de fangs 7,5 7,5 5,625 3,225 3,225 0,9 

Tècnics 60 35,03 37,58 42,80 36,90 39,45 

Superfície necessària 2,5 0,73 0,73 0,50 0,28 2,50 

Adeqüació als h-eq 2,5 0,00 0,00 2,50 2,50 2,50 

Dificultat de construcció 2,5 1,25 1,25 0,75 1,50 2,50 
Dificultat d’explotació i 
manteniment 

5 2,50 2,50 2,00 1,50 1,00 

Eficiència del 
tractament 

40 26,80 29,60 32,40 27,20 27,20 

Estabilitat 2,5 0,75 1,00 1,50 0,93 1,25 

Capacitat d’ampliació 5 3,00 2,50 3,15 3,00 2,50 

Ambientals 15 10,05 13,50 11,25 10,20 10,80 

Impactes ambientals 15 10,05 13,50 11,25 10,20 10,80 

TOTAL 68,08 70,20 70,43 64,78 68,65 

 
Observant els resultats obtinguts, s’observa que totes les alternatives presenten una puntuació 
similar. No obstant, destaquen les alternatives dels biodiscs i la d’aireació perllongada com a  
les més adients per l’EDAR del Pont d’Armentera. S’opta pel tractament de fangs activats amb 
aireació perllongada ja que és la que ha obtingut millor puntuació  
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6.7 Conclusió etapa 4 
L’anàlisi multicriteri realitzat a l’etapa 4 per  triar el sistema de tractament més adequat per a les 
aigües residuals del Pont d’Armentera conclou que es tracta d’un un procés biologic de fangs 
activats per aeració perllongada,  amb una decantació secundària i una línia de recirculació 
de fangs. 
 
Es parteix del concepte de planta compacta (o package plants) on el decantador primari pot ser 
omès, utilitzades en àrees amb petites comunitats sense disponibilitat de personal tècnic. 
Tot i ometre el decantador primari, s’haurà de dimensionar previ al tractament biològic un 
pretractament que consistirà en la separació dels gruixos mitjançant una reixa de desbast i un 
tamís de fins. 
 
L’esquema del tractament a la EDAR es presenta a continuació: 
 
Línia d’aigua 
Pretractament 

− Desbast de gruixos 

− Tamís de fins 

Tractament secundari 

− Recinte d’aireació prolongada 

− Decantació secundària 

Línia de fangs 

− Recirculació i purga de fangs 

− Espessidor de fangs  

− Deshidratació de fangs 

− Emmagatzematge de fangs deshidratats 
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1 Introducció i objectius 

En el present Annex es descriu de forma detallada el tractament d’aigües residuals implementat 
a l’EDAR del Pont d’Armentera. Tal i com es justifica a l’annex  7, el tractament serà biòlogic 
amb fangs activats per aireació perllongada.  
 
L’objectiu de d’aquest annex és servir de base per al dimensionament  de l’EDAR, realizat en 
els annexos 10 (dimensionament del procés de depuració) i 11 (càlculs hidràulics).  

2 Avantages de la solució adoptada 

Els avantatges del tractament de fangs activats amb aireació perllongada són: 

− Es pot optar per un reactor compacte (decantador concèntric amb el reactor biològic) 
que permet reduir l’espai i l’obra civil. 

− Es construiran menys edificis independents, per tant, l’impacte visual que genera serà 
menor. 

− L’efluent té una bona qualitat i a més, aquest tractament permet l’eliminació de 
nutrients, com el nitrogen. 

− Es tracta d’un tractament molt funcional que permet variar diversos paràmetres i incidir 
en el control del procés, ja sigui per estalvi d’energia, per millorar la qualitat de l’aigua o 
bé per ajustar-se a unes hipotètiques noves condicions de les aigües residuals. 

− El consum energètic no és elevat. 

3 Descripció de la línia de tractament 

3.1 Introducció 
Les aigües residuals del Pont d’Armentera fins al pou de gruixos a l’entrada de l’EDAR.  A 
continuació, aquestes aigües són sotmeses a un pretractament consistent en un procés físic 
d’eliminació dels sòlids gruixuts i fins. 
 
Posteriorment, les aigües són sotmeses a un tractament biològic per oxidació, on mitjançant 
l’aportació d’oxigen, s’accelera la degradació de la matèria orgànica. En aquest procés es 
formen flòculs, els quals es dipositen al fons del decantador secundari, donant lloc a fangs 
secundaris. Una part d’aquests fangs es retornarà al reactor per la seva recirculació i l’altra es 
tractarà per la seva reutilització com a adobs als conreus de la zona reduint així el consum 
d’adobs químics. En aquelles èpoques de l’any en que la demanda d’adobs sigui inferior a la 
producció, aquests es transportaran a un centre especialitzat per realitzar el seu tractament. 
 
L’aigua tractada que sortirà del decantador s’abocarà a la riera o s’utilitzarà com a reg depenen 
de l’època de l’any. 
 
La Figura 1 mostra esquemàticament aquest procés. 
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Figura 1 Esquema del tractament 

A continuació es detallen els processos que tenen lloc a la línia d’aigua i a la línia de fangs del 
procés de depuració. 
 

3.2 Línia d’aigua 
La línia d’aigua està formada pels següents elements i processos 

3.2.1 Obres de connexió a l’EDAR 
S’hauran de fer actuacions a la xarxa de clavegueram per tal de connectar els punts 
d’abocament situats a l’encreuament del riu Gaià amb el Torrent de Rupit de tal manera que 
totes les aigües residuals arribin al punt d’abocament actualment situat al sud-oest del casc 
antic. Es perllongarà l’actual col·lector des d’aquest punt fins a l’obra darribada a l’entrada de 
l’EDAR.  Aquesta obra està dotada d’un sobreeixidor de seguretat i d’un sistema by-pass que 
permetrà desviar l’aigua al riu Gaià en cas que el sistema estigui fora de funcionament o el 
cabal sigui superior al cabal de disseny. 
 

3.2.2 Pou de gruixos i desbast de sòlids gruixuts 
El pou de gruixuts es troba a l’entrada de l’EDAR i té la funció de sedimentar els sòlids més 
gruixuts per tal de protegir els elements que formen la instal·lació de la planta. Per tal de poder 
realitzar la neteja del propi pou, s’instal·larà un polipast elèctric amb una cullera bivalva tal i 
com es pot veure a les imatges següents. 

 

Figura 2 Cullera bivalva en funcionament 
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Pel desbast dels gruixos s’instal·laran unes reixes just a l’entrada de l’EDAR, prèvia al pou de 
bombament amb una separació d’uns 50 mm, per tal de protegir les bombes d’impulsió. 
Aquests sòlids es dipositaran en contenidors que periòdicament seran traslladats al gestor 
corresponent.  

 

Figura 3 Esquema funcionament pou de gruixuts 

 
Figura 4 Pou de gruixos (esquerra) i reixa de desbast (dreta) a l’entrada d’una EDAR 

3.2.3 Bombeig d’aigües residuals 
Aquesta instal·lació té la funció d’aportar a les aigües residuals suficient energia potencial com 
per poder realitzar la resta de processos de la línia d’aigües per gravetat. 
 
En total es disposaran 3 bombes de les quals una serà de reserva i que funcionaran en cas de 
que alguna de les altres s’aturi o se li estigui realitzant operacions de manteniment.  
 

3.2.4 Equip compacte de pretractament 
L’equip considerat inclou totes les funcions d’un pretractament mecànic, permetent un 
considerables estalvi econòmic unit a una millora del funcionament de la planta, degut a les 
seves característiques. 
 
Inicialment, l’aigua passa a través d’un tamís de fins. D’aquesta manera es separen tots els 
sòlids flotants i sobrenedants. El residu de desbast s’extrau per mitjà d’un cargol transportador 
que el compacta i el deshidrata simultàniament fins a una sequedat del 40 % MS. Aquest 
material s’aboca a un contenidor. 
 
L’aigua procedent de premsat es retorna al flux d’aigua residual. Per mitjà del cargol premsa, 
es redueix el volum del material de desbast en un 60 % i el pes en un 50 %, reduint així les 
despeses d’abocament. 
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A continuació l’aigua passa per un dessorrador dimensionat segons les normes ATV. Aquí els 
sediments són alliberats de matèria orgànica, per mitjà d’un cargol, transportats en direcció 
oposada al flux. Després les sorres cauen a un pou lateral del qual s’extreuen mitjançant 
classificador de sorres. La sorra es deshidrata i es recull en un contenidor. El material de 
desbast i els sediments es poden eliminar per separat. 
 
El control elèctric de la planta està totalment automatitzat, regulant-se en funció del nivell 
d’aigua. El funcionament del dessorrador es regula per un temporitzador. 
 
Per prevenir una emergència en cas de tall elèctric, s’afegeix un by-pass a l’equip. 
 

 

Figura 5 Equip compacte de pretractament 

3.2.5 Reactor biològic 
Dins el canal d’oxidació o reactor biològic es produeix el procés de fangs activats, que 
consisteix en generar un cultiu biològic agrupat en flòculs i mitjançant aireació perllongada.  
  
El reactor biològic es projecta com un canal d’oxidació de 4  m d’altura útil, en forma de corona 
circular al voltant del decantador secundari. S’ha optat per aquesta disposició enlloc d’un canal 
d’oxidació independent del decantador secundari perquè el requeriment d’espai i l’impacte 
visual és menor. 
 
El moviment de les aigües residuals provinents del pretractament és proporcionat per agitadors 
submergibles. A més, per  tal que el procés es mantingui constant, és necessària una certa 
quantitat d’oxigen per degradar la matèria orgànica que serà subministrada per un sistema 
d’aireig instal·lat al fons del canal, i que a través d’unes petites perforacions crearà 
microbombolles que tenen la missió de transmetre l’oxigen a la massa d’aigües residuals. Per 
tant, es realitzarà un tractament aeròbic evitant així la producció d’olors. 
 
Per tal d’optimitzar els recursos, al llarg del reactor s’instal·laran uns indicadors del nivell 
d’oxigen dissolt que permetran, de forma automàtica, la regulació dels equips d’aireig evitant 
així el consum innecessari d’energia.  
 

3.2.6 Decantació secundària 
El decantador secundari permet separar els fangs activats de l’aigua clarificada. Està format 
per una unitat circular de tipus gravetat de 3,30 m d’altura útil. El decantador secundari té un 
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sistema d’extracció d’espumes i flotants propi, de forma que són abocats directament el pou de  
bombament de buidats. 

 
La mescla d’aigua i fangs activats entra per la part inferior del decantador, mitjançant unes 
obertures a la columna central, dissenyades de tal forma que la velocitat de l’aigua no produeixi 
alteracions notables a la superfície de la làmina líquida. Aquesta columna està rodejada de dos 
cilindres deflectors. El primer té 4 obertures diametralment oposades, amb un deflector que fa 
sortir l’aigua a través d’un gir rotacional. 
 
El decantador està equipat amb un pont decantador que rota i que consta de rasquetes 
d’escuma per a la superfície i rasqueta de fons per als fangs que s’acumulin al fons. A més, 
també hi ha una rasqueta superficial amb un extrem basculant per a l’extracció i descàrrega 
dels flotants a un tolva de recollida. La tolva de flotants descarrega els materials mitjançant una 
tuberia a una arqueta d’emmagatzament d’espumes i flotants, d’on són extrets mitjançant 
bombament. 
 
Els fangs separats s’extreuen del decantador a través d’una tuberia i són transportats fins a 
l’arqueta de recirculació i purga de fangs. Des d’aquest punt, els fangs seran duts  fins a a 
l’espessidor de fangs i  posteriorment, al deshidratador dels fangs. Un cop deshidratats 
s’emmagatzemen en un contenidor per el seu abocament. 
 
Per altra banda, l’aigua clarificada surt per una canonada situada a la part superior del 
decantador. 
 

 

Figura 6 Decantador secundari 
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3.2.7 Sortida d’aigua tractada 
L’aigua tractada és conduïda a una arqueta de la qual parteix el col·lector de retorn al riu Gaià. 
També disposa d’una connexió a una canonada per l’ús de l’aigua depurada per serveis de la 
EDAR i reg als conreus propers.  
 
Al pou de registre abans de l’entrada al col·lector de retorn s’hi afegeixen els col·lectors del by-
pass. 
 

3.3 Línia de fangs 
Els fangs generats a les diverses etapes de la línia d’aigua poden tenir dues finalitats: 

− Recirculació al principi del circuit per a mantenir el nivell de al reacotr biològic. 
− Tractament consistent en deshidratació i posterior recollida per un gestor autoritzat. 

A  continuació es descriuen les fases de la línia de fangs 

3.3.1 Recirculació i fangs en excés 
Els fangs decantats al fons del decantador, seran enviats a una arqueta que està en el propi 
decantador des de la qual s’efectuarà quan sigui convenient la recirculació o la purga. 
 
Per a la recirculació de fangs s’han projectat 2 bombes submergibles (1 és de reserva) que 
permeten recircular el 100% del cabal mig en condicions punta.  
 
L’excés de fangs s’extreuran del decantador secundari a través de 2 bombes submergibles (1 
de reserva) i es bombejaran fins a l’espessidor per gravetat. 
 

3.3.2 Espessiment dels fangs per gravetat 
L’espessiment de fangs és una fase important de la línia de fangs ja que permet la concentració 
dels residus abans del seu tractament, i per tant, suposa una reducció del volum de fangs a 
tractar, aconseguint així un estalvi en el volum de les sitges i dels sistemes de tractament. 
 
L’espessiment dels fangs té lloc a un espessidor de gravetat circular, cobert amb una campana 
de polièster. 
 
Els fangs espessits són purgats des del fons de l’aparell, mentre que el cabal sobrant és recollit 
a la part superior per a la seva reincorporació a capçalera de planta. 

 
Donat que l’alimentació de fangs a l’espessidor no serà contínua, és possible que es produeixi 
l’estratificació dels fangs, quedant el fang a la part inferior i un sobrenedant a la part superior. 
Per eliminar el sobrenedant, es disposen vàlvules de comporta a diferent altura connectades a 
la conducció de sobrenedants. 
 

3.3.3 Deshidratació dels fangs  
La deshidratació dels fangs es durà a terme mitjançant una centrífuga convencional i tindrà lloc 
cinc dies a la setmana amb un promig de 8 hores al dia. 

 
Per a l’acondicionament químic d’aquest tipus de fangs s’utilitza un polielectrolit catiònic. Un 
cop els fangs s’han mesclat amb el polielectrolit, entran dins la centrífuga, on es produeix la 
separació entre els fangs i l’aigua. Aquesta separació té lloc en el rotor cilíndric-cònic, a 
l’interior del qual hi ha un cargol sense fi. 
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Els fangs deshidratats s’emmagatzemen en un contenidor  abans de ser enviats a un gestor 
autoritzat per el seu abocament.
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4 Diagrama de funcionament 
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1 Introducció i objectius 
 
El present annex té per objecte resumir les bases de disseny i de dimensionament del col·lector 
en alta i de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) del municipi del Pont d’Armentera. 
 
Es descriuran el sistema de clavegueram a partir del que connectarà el col·lector en alta en 
direcció a la futura EDAR, els cabals de l’afluent i les seves càrregues contaminants, i les 
característiques que haurà de complir l’aigua de l’efluent de la EDAR, que será abocada al riu 
Gaià, d’acord amb les normatives europees. 
 

2 Descripció del nucli i el sistema de sanejament 

2.1 Descripció del municipi 
El municipi del Pont d’Armentera, es troba a la comarca de l’Alt Camp i limita amb els termes 
municipals de: 

− Pontils i Sarral (N) 
− Querol (NE) 
− Aiguamúrcia (SE) 
− El Pla de 
− Santa Maria (SW) 
− Cabra del Camp (W) 

 
El municipi té una extensió de 27,80 km2 i una població fixa de 597 habitants (2009). 
El nucli urbà es troba a una altitud mitja de 349 m, s’estén en bona part pel territori muntanyós 
de la dreta del riu Gaià i és accidentat pels vessants meridionals de les serres del Cogulló i de 
Comaverd. Drenen el terme diversos torrents afluents del riu Gaià com ara el del Collet del Roc, 
el de Rupit i el de les Bruixes, que davallen de les serralades. 
 
La població del municipi s’agrupa en dos nuclis urbans: nucli urbà i la urbanització La 
Planeta. 
 

2.2 Descripció de l’actual sistema de sanejament 
El municipi del Pont d’Armentera compta amb una xarxa de clavegueram unitària estesa a tota 
la zona urbanitzada. En alguns punts conflictius sobretot al voltant del Torrent de Rupit hi ha 
alguns trams executats de xarxa separativa per a pluvials i petites obres de desguàs formades 
per reixes interceptores de recollida i passos per sota algun carrer.   
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El municipi no disposa de cap depuradora per tractar les aigües residuals i actualmente aboca 
directament al riu Gaià en 2 punts: Al sud-oest del casc antic directament al riu Gaià i a 
l’encreuament del Torrent de Rupit amb el Gaià. A causa dels abocaments, aquests punts han 
esdevingut focus de risc ecològic.  
 

 

Figura 1 Topogràfic del Pont d’Armentera amb els punts d’abocament (cercles taronges) 

 
A l’apèndix 1 de l’annex 7 s’adjunta el plànol de l’actual xarxa de clavegueram, segons els 
plànols d’informació del POUM.  
 

2.3 Futures actuacions en el sistema de sanejament 
El POUM preveu el desenvolupament de diversos sectors al voltant del nucli que es 
connectaran a la xarxa existent i en alguns casos requeriran l’ampliació d’aquesta xarxa. 
S’estableix que els nous sectors de desenvolupament incorporin un sistema separatiu de xarxa 
residual i pluvial. 
 
A més, l’ACA en el marc  del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU)  
del 2005 inclou en la seva actualització del 2007 el Pont d’Armentera en el llistat d’actuacions 
programades per l’escenari 2009-2014. A aquests efectes,el POUM fa una reserva de sòl per la 
implantació de l’esmentada infrastructura al sud del nucli prop del riu Gaià.  

3 Dades pel disseny de l’EDAR 
 
En aquest apartat es fa un resum de les dades utilitzades per realitzar el disseny i el 
dimensionament de la EDAR i dels col·lectors en alta en el municipi del Pont d’Armentera. 
Les variables que s’han utilitzat són:  
 

− Població futura any horitzó: població que s’estima que hi hagi en l’any horitzó (2037), i 
que es calcula a partir de les condicions demogràfiques presents i futures juntament 
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amb el creixement demogràfic històric del municipi. Per al dimensionament es 
considera la población estival. 

− Les càrregues contaminants de disseny: es calculen a partir de la población futura a 
l’any horitzó 2037 i les càrregues bàsiques (DBO5, DQO, MES, NTK i PT). 

− Cabals de disseny: a partir de la població futura i de la dotació d’abastament es 
determinaran els cabals de disseny. 

Taula 1 Resum dels paràmetres de disseny de l’EDAR. 

Població 1976 h-eq 

Cabals 

Cabal mig diari (Q MD) 375 m3/dia 

Cabal mig horari (Q MH) 15,63 m3/h 

Cabal punta  38,21 m3/h 

Cabal mínim (0,5Q MH) 7,81 m3/h 

Cabal de dilució (5Q MH) 78,13 m3/h 

Cabal màxim pretractament (5Q MH) 78,13 m3/h 

Cabal màxim tractament biològic (3Q MH) 46,88 m3/h  

Contaminació  

Paràmetre Concentració (mg/l) Càrrega contaminant (kg/dia) 

DQO 663,9 249,0 

DBO5 316,1 118,5 

SS 319,9 120,0 

NTK 45,4 17,0 

PT 8,7 3,2 

Metalls 0,19 0,07 
 
D’acord amb la Directiva (91/271/CEE), els valors màxims de la concentració de les càrregues 
contaminants de l’efluent a abocar al medi són: 

Taula 2 Concentracions màximes càrregues efluent 

Paràmetre  Concentració (mg/l)  
DBO5  25 
DQO  125 
SS  35 
PT  2 

NKT  15 
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1 Introducció i objectius 
 
En aquest annex es realitzen càlculs necessaris per a determinar la configuració del procés de 
tractament d’aigües residuals mitjançant aireació perllongada, que ha estat escollit com el millor 
sistema de sanejament a l’estudi d’alternatives.  
 
Dins la definició de la línia de tractament i cada una de les operacions unitàries que componen 
les línies d’aigua, s’indicaran les hipòtesis que s’han pres i el desenvolupament de tots els 
càlculs. També s’exposen els criteris de disseny adoptats pel dimensionament de cada una de 
les instal·lacions i equips necessaris pel correcte funcionament de l’Estació Depuradora del 
Pont d’Armentera 

2 Dades de disseny 

2.1 Afluent 
La Taula 1  presenta els valors de població, cabal i contaminació per els que s’ha de dissenyar 
l’EDAR, corresponents a la població estival l’any 2037, tal i com es justifica a l’annex 2. 

Taula 1 Dades de disseny-Afluent 

Població 1976 h-eq 

Cabals 

Cabal mig diari (Q MD) 375 m3/dia 

Cabal mig horari (Q MH) 15,63 m3/h 

Cabal punta  38,21 m3/h 

Cabal mínim (0,5Q MH) 7,81 m3/h 

Cabal de dilució (5Q MH) 78,13 m3/h 

Cabal màxim pretractament (5Q MH) 78,13 m3/h 

Cabal màxim tractament biològic (3Q MH) 46,88 m3/h  

Contaminació  

Paràmetre Concentració (mg/l) Càrrega contaminant (kg/dia) 

DQO 663,9 249,0 

DBO5 316,1 118,5 

SS 319,9 120,0 

NTK 45,4 17,0 

PT 8,7 3,2 

Metalls 0,19 0,07 
 
Per tal de tenir en compte possible abocaments excepcionals de contaminants, es tindrà en 
compte una punta de DBO5.  El valor de la concentració punta de DBO5 es considera un 10% 
superior a la concentració mitja. Així, s’assumirà un DBO5,punta=348 mg/l, per a tenir en compte 
aquests abocaments excepcionals. 

2.2 Efluent 
Segons la normativa vigent (Directiva Marc de l’Aigua), la concentració màxima de 
contaminants a l’efluent cap al curs receptor serà la mostrada a la Taula 2. 
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Taula 2 Concentracions màximes càrregues efluent 

Paràmetre  Concentració (mg/l)  
DBO5  25 
DQO  125 
SS  35 
PT  2 

NKT  15 
 
A més, la sequetat mínima dels fangs deshidratats serà del 22%. 
 

2.3 Rendiment del tractament 
A partir de les dades de la qualitat d’aigua d’entrada i sortida, és possible conèixer els 
rendiments d’eliminació de contaminants, informació útil per a realitzar el dimensionament. 

Taula 3 Rendiment del tractament 

Paràmetre  Rendiment (%)  
DBO5 92,0 
DQO 81,2 
SS 89,0 
PT 77,0 

NKT 70,0 
 

3 Obra d’arribada 

3.1 Arribada d’aigua residual i by-pass general 
El col·lector d’arribada arriba a una cota de 333,30 m i es dimensiona per el cabal màxim 
admisible a l’EDAR. Es tracta d’un col·lector de polietilè  de 315 mm de diàmetre nominal. Es 
projecta un sobreeixidor de seguretat a l’obra d’arribada, en el cas que la depuradora estigui en 
funcionament o el cabal que hi arribi sigui superior a l’admissible. La longitud del sobreexidor és 
de 2 m. 
 
Una comporta actua com sistema d’aillament general de la planta. Aquesta comporta dóna pas 
al pou de gruixuts i posteriorment al bombeig d’aigua bruta.  

 

3.2 Pou de gruixos 
El pou de gruixos és un recipient de forma troncopiramidal amb les parets inclinades. La 
inclinació de les parets evitar l’acumulació de sòlids i sorres als laterals i cantonades i permet 
extreure de forma efectiva una major quantitat de residus. A continuació es mostra una figura 
esquematizada del pou i les seves dimensions: 

 

Taula 4 Dimensions pou gruixos 

Altura H1  1 m 
Altura trapezoidal 0,5 m 
Ample L1 3 m 
Ample L2 2 m 
Superfície 9 m2 
Volum 10 m3 
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Es recomana que els temps de retenció al pou de gruixos sigui superior a 10 minuts per al 
cabal mig i superior a 5 minuts pel cabal màxim. El temps de retenció es calcula amb la 
següent expressió: 

��������ó =



�
� 60 (���) 

 
A continuació es comproba que es compleixen les recomanacions per els temps de retenció. 

Taula 5 Temps de retenció pou gruixos 

Cabal (m 3/h) Tretenció  (min)  Tretenció  recomenat (min)  
QMig=15,63 38,4 >10 
Qmax=78,13 7,7 >5 

 
La càrrega superficial es calcula amb la següent expressió: 

 

�� =
�

�
  (�� · ℎ/��)  

Taula 6 Càrrega superficial pou de gruixos 

Cabal (m 3/h) Càrrega superficial  (m 3·h/m2) 
QMig=15,63 1,74 
Qmax=78,13 8,69 

 
 
L’eliminació dels sòlids gruixuts es farà gràcies a una reixa situada entre aquesta cambra i la de 
bombament. La funció de la reixa és  retenir i separar els cossos flotants i en suspensió i 
permetre el pas de l’aigua residual. Aquest procés permet: 
 

− Evitar obstrucciones a tuberies, canals i conduccions en general. 
− Interceptar aquells cossos que, per les seves dimensions, podrein dificultar el 

funcionament de processos posteriors. 
− Aumentar l’eficiencia dels processos posteriors i, per tant, del tractament final. 

 
Es projecta una reixa manual de les següents característiques: 

� Ample total: 1,50 m 
� Llum lliure entre pletines: 40 mm  
� Ample de les pletines: 10 mm 
� Ample unitari: 1,20 

Els residus s’extreuran del fons del pou amb una cullera bivalva de polipast. La producció diària 
de residus es pot estimar a partir de la següent equació: 

R = 0,04 x Qmig diari  
on: 

R= residus eliminats en cada enreixat en l/dia 
Q= cabal mig diari en m3/dia 

 
D’aquesta maneras’obté que es produiran fins a 15 l de gruixos al dia. Un cop hagin extret del 
pou amb la cullera bivalva, seran dipositats en un contenidor de 1000 l (volum estàndar per a 
aquest tipus de recipients) situat al costat del pou. Aquests residus seran transportats a 
l’abocador regularment. Es fa la hipòtesi de que l’eliminació d’aquests gruixos no suposa 
l’eliminació de cap dels paràmetres de qualitat d’aigua. 
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3.3 Bombeig d’aigua bruta 
L’aigua, un cop supera la reixa del pou de gruixuts arriba al pou de bombament on hi ha 
instal·lades tres bombes (dues en funcionament i una altra en reserva) que impulsen l’aigua fins 
a la cota de pretractament, per tal que es pugui realitzar tot el procés per gravetat. El pou de 
bombament tindrà un volum útil de 9,0 m3, i un volum total de 29,25 m3 que s’ha dimensionat 
per admetre el cabal màxim de pretractament per l’any horitzó estimat en 78,13 m3/h. 

4 Pretractament 
 
L’equip considerat per el pretractament inclou totes les funcions d’un pretractament mecànic, 
permetent un considerables estalvi econòmic unit a una millora del funcionament de la planta, 
degut a les seves característiques. 
 
Inicialment, l’aigua passa a través d’un tamís de fins. D’aquesta manera es separen tots els 
sòlids flotants i sobrenedants. El residu de desbast s’extrau per mitjà d’un cargol transportador 
que el compacta i el deshidrata simultàniament fins a una sequedat del 40 % MS. Aquest 
material s’aboca a un contenidor. 
 
L’aigua procedent de premsat es retorna al flux d’aigua residual. Per mitjà del cargol premsa, 
es redueix el volum del material de desbast en un 60 % i el pes en un 50 %, reduint així les 
despeses d’abocament. 
 
A continuació l’aigua passa per un dessorrador dimensionat segons les normes ATV. Aquí els 
sediments són alliberats de matèria orgànica, per mitjà d’un cargol, transportats en direcció 
oposada al flux. Després les sorres cauen a un pou lateral del qual s’extreuen mitjançant 
classificador de sorres. La sorra es deshidrata i es recull en un contenidor. El material de 
desbast i els sediments es poden eliminar per separat. 
 
La planta s’equiparà també amb un sistema d’aireació i completada amb un desgreixador. El 
desgreixador elimina els greixos presents en les aigües residuals que provenen principalment 
de garatges, llars, calefacció i escorrentia superficial.  És important la instal·lació d’aquest 
element en el sistema de tractament per fangs activats ja que la presència de greixos dificulta 
l’aireig correcte disminuint el coeficient de transferència al 55-70%. Altres problemes derivats 
per la presència de greixos és que en els decantadors es forma una capa superficial que reté 
les partícules orgàniques reduint així el rendiment de la instal·lació i els costos de conservació 
augmenten de forma important. 
 
El control elèctric de la planta està totalment automatitzat, regulant-se en funció del nivell 
d’aigua. El funcionament del dessorrador es regula per un temporitzador. 
 
Per prevenir una emergència en cas de tall elèctric, s’afegeix un by-pass a l’equip. 

5 Reactor biològic 
 
El sistema de depuració per fangs activats amb aireació perllongada està basat en la propietat 
de l’aigua residual (un cop se n’han retirat els sòlids sedimentables) de provocar la coagulació 
de les substàncies en suspensió i facilitar-ne la posterior sedimentació. El dimensionament de 
les unitats de tractament, les estimacions del volum de fangs generats i les condicions 
operatives es fonamenten en models de simulació i experiments de laboratori, a partir dels 
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quals s’obtenen constants que, aplicades a un model matemàtic, descriuen el procés de 
depuració. 
 
El reactor biològic es construirà de forma compacta, és a dir anular, concèntric amb el 
decantador secundari al centre i tindrà geometria circular. Aquest sistema compacte és rendible 
(complint la normativa d’abocament actual) 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 gran depuradora ocasiona, com és el cas del Pont d’Armentera. 
L’objectiu és aprofitar la geometria del decantador secundari per construir-hi al voltant el canal 
d’oxidació. D’aquesta manera, el circuit d’oxidació queda integrat i es redueix de manera 
considerable l’espai ocupat. 
 
La depuració té lloc gràcies a l’activitat dels microorganismes presents a l’aigua residual, ja que 
s’encarreguen de dissoldre la matèria orgànica en suspensió i convertir-la en gasos i teixit 
cel·lular. Aquest teixit cel·lular té un pes especific superior al de l’aigua i, per tant, pot ser 
eliminat durant la decantació. 
 
A la sortida del reactor biològic, la mescla d’aigua i fangs passa al decantador secundari, d’on 
l’aigua decantada constituexi ja l’efluent depurat. Una part dels fangs sedimentats són 
recirculats al reactor  biològic com a fangs activats (cabal de recirculació) i la resta (fangs en 
excés) és retirada del sistema per a ser tractats abans de ser transportats al gestor de fangs 
corresponent. 

 

5.1.1 Paràmetres de disseny 
Com a criteris de disseny pel càlcul del reactor biològic de fangs actius de l’EDAR del present 
projecte, es consideren els descrits a “Manual de depuración Uralita” i es considera una 
temperatura mitja de l’aigua residual de 16ºC. 
Els valors normals de disseny, per als diferents processos poden ser els següents: 

Taula 7 Valors normals de disseny 

Procés 

Edat 
del 

fang 
(d) 

Temps de 
retenció 

(h) 

Càrrega 
màssica (kg 
DBO5/d/kg 
MLS SV) 

Càrrega volúmica 
(kg DBO 5/d/m 3) 

Concetració 
mitja de 
fangs 

(kg/m 3) 

MLSS (mg/l)  
 

Aireació 
perllongada >20 16-24 0,05-1,0 0,16-0,35 4 3000-6000 

 
Cabal punta (m 3/h) 46,88 
Cabal mig (m 3/h) 15,63 
Concentració DBO 5 entrada (mg/l)  316 
Concentració DBO 5 sortid a (mg/l)  25 
Massa DBO5 entrada ( kg/dia) 118,5 
Massa DBO5 sortida  (kg/dia) 9,4 
Massa DBO 5 a eliminar  (kg/dia)  109,1 
Concentració SS entrada (mg/l)  320 
Massa SS entrada (kg/dia)  120 

 

5.1.2 Volum reactor 
El volum del reactor es calcula a partir de l’expressió 

XC

QS
V

m
r ·

0 ⋅
=
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On: 
S0 = concentració DBO5 d’entrada al reactor biològic (kg/m3 o g/m3) 
Q  = cabal de disseny tractament biològic (m3/dia) 
X  = concentració sòlids totals suspesos en el reactor o MLSS (Sòlids en Suspensió a la Mescla 
Licor) (kg/m3 o g/m3), és a dir, la concentració mitja de fangs al reactor biològic. 
Vr = Volum del reactor (m3) 
Cm= càrrega diària de matèria orgànica contaminant l’aigua residual (kg DBO5/kg MLSS·dia) 
 
A partir dels valors de  disseny és possible calcular el volum mínim del reactor biològic. 

30
min, 5,592

4·05,0

5,118

·
m

XC

QS
V

m
r ==

⋅
=

 
Amb aquesta dada, es parteix d’un reactor cilíndric de 8 m de diàmetre interior i 16 m de 
diàmetre exterior ( 603 m3) i es comprova que compleix els criteris de disseny. 

Taula 8 Dimensions reactor biològic 

Núm canals d’oxidació  1 

Diàmetre decantador secundari (m)  7,40 

Espessor del mur interior (m)  0,30 

Diàmetre i nterior corona circular (R.B) ( m) 8,0 

Diàmetre exterior corona circular (R.B) ( m) 16,0 

Altura (m)  4 

Volum reactor (m 3) 603 

Els paràmetres d’operació del reactor són: 

���� Càrrega volúmica (Kg. D.B.O5/m3/dia) 2,0
m 603
dia

DBO Kg
 118,5

3

5

==  

 
���� Concentració  de sòlids a la mescla licor (kg MLSS/m3) 

93,3
m ·603

·dia MLSS Kg

DBO Kg
0,05

dia

DBO Kg
 118,5

35

5

==  

 

���� Sòlids al reactor biològic (Kg MLSS) 2370m ·603
m

MLSS Kg
3,93 3

3
==  

 

���� Càrrega màssica (Kg DBO5/Kg MLSS/dIa) 0,05
MLSS Kg 2370
dia

DBO Kg
 118,5 5

==  

 
 

���� Temps de retenció a cabal mig (h) 6,38
/hm 15,63

m 603
3

3

==  
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5.1.3 Recirculació de fangs 
Per tal de tenir sempre una quantitat de microorganismes fixa dins el reactor biològic, caldrà 
que part dels fangs activats que s’extreuen del decantador secundari, es tornin a introduir al 
reactor biològic. Aplicant el principi de continuïtat, és a dir, que el cabal que entra sigui igual al 
cabal que surt es pot establir la relació entre el cabal de recirculació i el cabal d’entrada: 

 

rrr XQXQQ ⋅=⋅+ )(  

 

rrr XQXQXQ ⋅=⋅+⋅  

 

)( XXQXQ rr −⋅=⋅  

 

XX

X

Q

Q

r

r

−
=  

On: 
Qr = cabal de recirculació de llots (m3/d) 
Q  = cabal de disseny tractament biològic (m3/d) 
X  = concentració de fangs al reactor (kg/m3 o g/m3) 
Xr = concentració de fangs en la recirculació (kg/m3 o g/m3) 

 
Considerant una concentració de sòlids al reactor biològic de 3930 mg/l, de 8.000 mg/l en els 
fangs decantats i un cabal mig d’aigua pretractada de 15,63 m3/h, el cabal de recirculació i la 
relació de recirculació són: 

 
 

 
R=97% 

5.1.4 Fangs en excés 
Els fangs es composen de: 

- La massa activa residual més els residus 
- La matèria volàtil no degradable preexistent a l’aigua bruta 
- La matèria mineral preexistent 

 
Dels fangs produïts al decantador, una petita part surt amb l’aigua decantada, i la resta és 
retinguda al dipòsit per a un tractament posterior. Aquests fangs es denominen fangs en excés i 
la seva producció es pot calcular amb l’expressió següent: 

dkgRDBO
DBO

SS
CF me ,6,05,02,1 5

5

23,0 ××


















−×+×=  

On: 
Cm: Càrrega màssica (Kg DBO5/Kg MLSS/dia) 
SS: Sòlids en suspenció d’entrada (kg/dia) 
DBO5: Demanda biològica d’oxigen d’entreada (kg/dia) 
R: rendiment d’eliminació de DBO5 
 
Amb les dades i els resultats obtinguts en apartats anteriors, s’obté una producció de fangs en 
excés de: 

hmQQ migr /16,1563,15·97,097,0
39308000

3930 3===
−

=
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dkgFe 18,8892,05,1186,0
5,118

120
5,005,02,1 23,0 =××




























−×+×=  

I l’edat dels fangs es calcula a partir de: 

dies
F

VM

diakgexcèsenFangs

SSLMkg
E

e

9,26
18,88

603·93,3

)/(,
==×==  

Es compleix que l’edat dels fangs és superior al valor mínim d’acord amb l’expressió: 
 

Edat del fang (dies) > 25·1,072^(12-T)= 25·1,072^(12-16)=19 dies 

On T és la temperatura de l’aigua residual i es pren igual a 16ºC. 
 
Els fangs en excés purgats del decantador secundari seran impulsat directament a l’espessidor 
de fangs, sense passar prèviament per un procés de digestió aeròbia, ja que les condicions 
d’aireació perllongada produeixen fangs de baixa càrrega. 
 

5.1.5 Nitrificació-desnitrificació 
L’aigua residual urbana conté nitrògen en les formes orgàniques i amonical. El nitrògen orgànic 
(proteinesm urea, etc), per descomposició bacteriana i hidròlisis passa a la forma amonical des 
de la que una part s’incorpora a les propies bacteries, retornant a la forma organica i la resta, 
en condicions aeròbies s’oxida mitjançant els nitrosomes donant lloc a nitrits i posteriorment 
s’oxida a nitrats gràcies a les nitrobactèries. 
 
Un cop el nitrogen s’ha transformat en nitrats i en condiciones anòxiques, aquest es redueix 
desprenent nitrogen a l’atmosfera en forma de gas, sempre i quan es donin les condicions 
adequades, tals com la disponibilitat de carboni orgànics i l’absència de susbtancies 
inhibidores. Aquest procés s’anomena desnitrificació. 
 

5.1.5.1 Càlculs de nitrificació 

Per a que tingui lloc el procés de nitrificació, la velocitat de creixement desl nitrosomes (µm) ha 
de ser superior a la velocitat de creixement de la biomassa  ( )/1 cθ . Aquesta condició 

s’expressa amb la següent equació: 
 

cm θ
µ 1≥  

 
La velocitat de creixement de nitrosomes es pot expressar de la següent manera: 

pH))0,83·(7,2(1 · e · 
ODKO

OD
·

)NH(NKN

)NH(N
 x µµ

15)0,098(T

4

4
maxm,m −−

+−+
−= −

+

+

 

 
on: 
 
µm,max: velocitat màxima de creixement de nitrosomes. Es pren 0,50 · dia-1. 
 
T: Temperatura de l’aigua residual a tractar. Es pren 16ºC. 
 
OD: Concentració mitja d’oxigen dissolt al reactor biològic. Es pren 2 mg/l 
 
KO: Constant de saturació de loxgen. Es pren 1 mg/l. 
 
KN: Constant de saturación del N-NH+

4. Es pren 0,58 mg/l 
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N-NH+

4: Concentració de nitrogen amoniacal  al reactor biològic. Es pren 2 mg/l 
 
pH: Es pren igual a 7. 
 
En les condicions del present projecte, resultarà la següent velocitat de nitrificació 
 
 
 

0,247))0,83·(7,2(1 ·  · 
21

2
·

20,58
2

 x 0,50µ 15)0,098(16
m ≈−−

++
= −

l  

I, per tant, l’edat dels fangs mínima requerida per a la nitrificació serà: 
 

 

 dies 4,2
24,0

1
minc, ==θ  

Considerant un factor de seguretat de 2,5, l’edat dels fangs resultarà de: 
 
 

dies 10,5  2,5 x dies 4,2minc, ==θ  

 
Com que l’edat dels fangs a la que opera el reactor biològic és superior a 10,5 dies, es produirà 
nitrificació completa. 

5.1.5.2 Càlcul de la desnitrificació per anòxia 

Per a calcular el nitrogen a desnitrificar cal calcular prèviament les càrregues de nitrogen al 
reactor considerant que el 5% en pes dels fangs activats es nitrogen que no serà oxidat. 
 
 

4,41
KgMS 100

KgN 5
·

d

KgMS
 18,88

d

fangs  KgN
==  

 
Aquesta massa representa la següent concentració respecte al nitrògen present a l’afluent.  

mgN/l  11,76
    l 1.000

3m  1
·

KgN  1

mgN 610
·

3375m

d  1
 · 

d

KgN
4,41 =  

 
 
Per tant, la concentració mitja efectiva de N-NTK potencialment oxidable queda reduïda a: 
 

Concentració mitja de N-TKN (mg/l): 45,5-11,8=33,7 mg N-NTK/l 
 
I la càrrega diària de N-NTK nitrificable a l’agua residual és: 

 

dia

TKNKgN
 12,64

dia

3m
375 x 

3m

TKNKgN
 0,0337

−=−
 

 
 
El N-NO3 a la sortida del reactor es calcula com: 
 

dia

NOKgN
5,63

día

m
 375 

1m

1.000l
 · 

1.000g

1Kg
·

mg 1.000

gr. 1
 · 

l

mg
 15 3

3

3

−
=  
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Per tant, el N-NO3 a desnitrificar és: 
 

12,64 –5,63 =7,0
dia

NOKgN 3−
 

 

5.1.6 Necessitat teòrica d’oxigen en condicions mitges 
La depuració biològica es basa en la capacitat dels microorganismes aerobis de metabolitzar i 
degradar la matèria orgànica present a les aigües residuals. El balanç d’oxigen necessari per a 
que aquest procés tingui lloc es pot escriure com: 

 
O2= O2 per a la respiració endògena dels microoganismes + 

 + O2 consumit en l’eliminació DBO5 + 

 + O2 consumit en la nitrificació + 

 - O2 recuperat durant la desnitrificació 
Els processos bioquímics que intervenen en aquest procés són: 

- Metabolisme cel·lular: els microorganismes utilitzen part de la matèria orgànica per al 
seu creixement i reproducció, originant nou material cel·lular 

Metabolisme energètic (respiració endògena): Els microorganismes utlitzen part de la matèria 
orgànica per transformanr-la en energia i utilitzar-la ens els seu moviments i activitats. 
El càlcul de l’oxigen necessari per el procés d’oxidació al reactor s’ha fet a partir de la 
formulació d’Eckenfeldes, molt utilizada a la pràctica i que permet calcular les necessitats 
d’oxigen a cada part del procés: síntesis cel·lular, respiració endògena, nitrificació i 
desnitrificació. 
 

5.1.6.1 Demanda d’oxigen per l’eliminació de la DBO5 (síntesi cel·lular) 

L’oxigen necessari per a l’eliminació de la matèria orgànica biodegradable és proporcional a la 
DBO5 eliminada. La constant de proporcionalitat (a) és funció de la càrrega màssica  a la que 
opera el sistema d’acord amb l’expressió: 

��� =  · ! · �" 
 

On: 
Osc: demanda d’oxigen (kg O2/h) 
a: coeficient estequiomètric que defineix la necessitat d’oxigen per a la síntesis (kg O2/ kg DBO5 

eliminada) 
 

Taula 9 Coeficient a en funció de la càrrega màssica 

Cm (Kg DB O5/d/Kg MLSS)  0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 
a (kg O 2/ kg DBO 5 eliminada)  0,50 0,50 0,50 0,53 0,55 0,59 0,65 0,66 

 
R: rendiment d’eliminació de DBO5 en el tractament biològic 
S0: massa inicial de DBO5 en el reactor biològic 
 
En aquest cas, 
 

h

2KgO
3,0

hores 24

dia  1
 x 

dia

eliminada   5DBO Kg
 109,1 x 

·diaeliminada  5DBO Kg

2KgO
0,66

 SC
O ==  



Annex 10-Dimensionament del tractament 
 
 

11 

5.1.6.2 Demanda d’oxigen per a la respiració endògena 

L’oxigen necessari per a la respiració endògena és proporcional a la massa cel·lular present al 
reactor. La constant de proporcionalitat és proporcional a la càrrega màssica a la que opera la 
planta. 
 

�#$ = % · 
� · & 
 
On: 
ORE: demanda d’oxigen (kg O2/h) 
b: coeficient estequiomètric que defineix la necessitat d’oxigen per a la respiració endògena (kg 
O2/ kg MLSS/dia) 

Taula 10 Coeficient b en funció de la càrrega màssica 

Cm (Kg DBO 5/d/Kg MLSS)  0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 
b (kg O 2/ kg MLSS/dia ) 0,136 0,131 0,123 0,117 0,108 0,092 0,066 0,040 
 
Vr: volum del reactor (m3) 
X: concentració de microorganismes a la mescla licor (kg MLSS/m3) 
 
En aquest cas, 
 

h

2KgO
 4,02

hores 24

dia  1
 3m  x603

3m

MLSS Kg
  4,0· x 

día · MLSS Kg

2KgO
 0,040

RE
 O ==  

5.1.6.3 Demanda d’oxigen per a la nitrificació  
El procés de nitrificació és regit per la següent reacció: 
 

OHCOHNOHCOONH 2323324 222 ++→++ −−+  
 

L’oxigen necessari és, per tant 
 

elimi

2

elim

2

KgN

KgO
 4,6·

KgN 14

KgO 64
=  

En les condicions del present projecte, 

 
 

 

5.1.6.4 Oxigen recuperat  en el procés de desnitrificació 

La desnitrificació és el procés pel qual el NO-
3 es reconverteix en condiciones anòxiques, 

contribuint a reduir la demanda total d’oxigen del sistema. Tot i que el grau de desnitrificació 
aconseguit amb el tractament biològic pot ser superior al 70 %, es considerarà aquest valor per 
a realitzar un càlcul conservador respecte l’oxigen recuperat en el procés de desnitrificació. 
Tenint en compte que en le procés de desnitrificació es lliberen de l’ordre de 2,86 Kg d’oxigen 
per Kg de NO3 consumit, resulta una recuperació total de: 
 
 

h

KgO
 05,1

horas  24

día  1

KgNO

KgO
2,86  x 0,70  

dia

KgNO
 12,64 O 2

3

23
caciódesnitrifirecuperat =××=  

5.1.6.5 Oxigen necessari en condicions mitges 

A partir dels càlculs efectuats en els apartats anteriors es pot calcular la demanda d’oxigen en 
condiciones mitges: 

h

2KgO
 42,2

hores  24

dia  1
 x 

dia

elimKgN
 12,64 · 

elimKgN

2KgO
 4,6

iónitrificac
O ==
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Taula 11 Oxigen necessari condiciones mitges 

Oxigen eliminació DBO5 (Kg O2/h) 3,00 

Oxigen respiració endògena (Kg O2/h) 4,02 

Oxigen per a la nitrificació (Kg O2/h) 2,42 

Oxigen recuperat per desnitrificació (Kg O2/h) -1,05 

TOTAL OXIGEN NECESSARI CONDICIONS MITGES (Kg O 2/h) 8,39 
 

5.1.7 Necessitat teòrica d’oxigen en condicions punta 
Les puntes de cabal i DBO5 provoquen una necessitat punta d’oxigen que afecta únicament a 
l’oxigen utilizat a la síntesis cel·lular, ja que el consum per a la respiració endògena no varia al 
no variar la cantidad microorganismes presents al reactor. 
Per a un cabal punta de 38,21 m3/h i una contaminació punta de DBO5 de 348 mg/l, la punta de 
contaminació es calcula com: 

Punta de contaminació 2,69

L

D.B.O mg
·316

h

m
15,63

l

D.B.O mg
x348

h

m
 38,21

5
3

5
3

==  

Segons la gràfica del CEDEX adjunta, per a una punta de contaminació de 2,69 i una càrrega 
màssica de 0,05, el factor de punta O2 val aproximadament 1,6.  
 

 

Figura 1 Factor de punta d’O2 segons el CEDEX 

Així, el consum horari punta d’oxigen és: 

Taula 12 Demanda d’oxigen en condicions punta 

Oxigen eliminació DBO5 (Kg O2/h) 3,00·1,60=4,80 
Oxigen respiració endògena (Kg O2/h) 4,02 
Oxigen per a la nitrificació (Kg O2/h) 2,42·1,60=3,87 

Oxigen recuperat per desnitrificació (Kg O2/h) -1,05·1,60=-1,68 
TOTAL OXIGEN NECESSARI CONDICIONS PUNTA (Kg O 2/h) 11,01 

 



Annex 10-Dimensionament del tractament 
 
 

13 

5.2 Sistema d’aireació 

5.2.1 Tècniques d’aireació 

Les tècniques d’aireació poden dividir-se en tres grups: 

a) Amb aire comprimit sota formes diverses. 
− Grans bombolles: mitjançant tubs submergit, canyes o spargers 
− Bombolles mitjanes: mitjançant tubs perforats 
− Bombolles fines: mitjançant difusors porosos fins i plaques poroses 

 
b) Amb mitjans mecànics1. 

− D’eix horitzontal: com els raspalls rotatius. 
− D’eix vertical: com les turbines (de superfície o de fons), agitadors rotatius. 

c) Amb bombes 
− Rajos 
− Bombes en depressió 
− Ejectors d’aire atmosfèric 

5.2.2 Càlcul de les necessitats d’oxigen en condicions estàndar 
Per a determinar la potència d’aireació és necessari transformar el consum d’oxigen en 
condicions reals, estimat anteriorment, a condicions estàndar. Per fer-ho, s’empra un factor de 
correcció F, que es determina a partir de la següent expressió empírica. 
 

20)(T

SS

LSW 1024 · α · 
C

CC ·FCA  · β
F −−

=  

On: 
β: factor de correcció per salinitat i tensió superficial. Es pren 0,98 
FCA: Factor de correció per altitud. Per a la cota on es situa la EDAR, aquest coeficient val 
1,058. 
CSW: Concentració de saturació de l’oxigen en aigua neta a temperatura de treball. Per a una 
temperatura de 16 ºC, resulta un valor de 9,95 mg/l. 
Css: Concentració de saturació de l’oxigen en aigua neta a 20ºC. Es pren 9,07 mg/l 
CL: Concentració d’oxigen a mantenir en l’aigua residual al reactor biològic. 
α: Factor de correció de trasnferència d’oxigen a l’aigua residual. Es pren 0,85 
T: Temperatura de l’aigua residual. Es pren 16 ºC. 
Per tant, resulta un factor de correció F en condicions mitges de: 
 

Fmig =
9,07

2)9,95 · ·1,058  (0,98 −
·0,85 · 1,024(16-20)=0,71 

 
I en condiciones màximes de 

 

Fmax =
9,07

1,5)9,95 1,058· · (0,98 −
·0,85 · 1,024(16-20)=0,75 

 

                                                      
1 Existeixen mitjans mixtos entre els anteriors que subministren aire comprimit repartit 
mecànicament amb sistemes anàlegs als descrits en b). 
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Aplicant aquests factor de correcció de camp, resulten les següents necessitats d’oxigen en 
condicions estàndar:  

Taula 13 Necessitat d’oxigen en condiciones estàndar 

Condicion mitjes (KgO2/h): 8,11
71,0

39,8 =  

Condicions punta (KgO2/h): 7,14
75,0

01,11 =  

 

5.2.3 Nombre de difusors d’aire 
En aquest apartat es calcula la quantitat de difusors necessaris per a suministrar les quantitats 
d’oxigen determinades en condiciones mitges i punta. Donat que el reactor serà cilíndric, el 
tipus de difusors que es faran servir seran circulars de bombolla fina i estaran organitzats en 
parrilles. 
 
Suposant que l'aire atmosfèric conté 20,9% d'oxígen en volum (23,9% en pes) i pesa 1,202 
kg/m3 a 20ºC i a la pressió atmosfèrica, 1 m3 d'aire conté: 
 

1,202 x 0,239 kg O2/m
3 = 0,3 kg O2/m

3. 
 
D’altra banda, es pot estimar que el rendiment dels difusors de bombolla fina és d’un 4% per 
metre de submergència, i com que els difusors estan al fons del reactor, l’altura d’aigua sobre 
els difusors és de 4m segons el predimensionament fet anteriorment. D’aquesta manera, el 
rendiment dels difusors será del 16%. Segons el fabricant, el cabal d’aire mig proporcionat per 
cada difusor és de 3,6 Nm3/h. 
 
Tenint en compte tot això, l’oxigen necessari en condiciones punta es transforma en un cabal 
d’aire de: 

h/Nm  306,3
·0,16

m

O kg
0,3

h

O kg
 14,7

3

3
2

2

=  

 
D’aquesta manera, si mirem la relació entre l’oxigen necessari i el proporcionat per cada difusor 
s’obté que calen un total de 85,1 difusors, amb el que es projecten 88 difusors, distribuïts en 4 
parrilles de 22 difusors cadascuna Aquests, obtindran l’aire de 2 bufants, les característiques 
de les quals podem veure a l’annex de fitxes tècniques 

6 Decantació secundària 

6.1 Criteris de disseny 
Els principals factors per el dimensionament del decantador secundari són:  

− Càrrega de sòlids: és la massa de sòlids en suspensió que tractarà el decantador per 
m2 de superfície i per unitat de temps (kgMLSS/m2·h) 

− Càrrega hidràulica o velocitat d’ascens: és el volum d’aigua que es tracta en el 
decantador per m2 de superfície i per unitat de temps (m3/m2·h). Permet determinar la 
superfície del decantador. 

− Temps de retenció hidràulica: permet determinar el volum del decantador. 
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− Recirculació de fangs. 
− Càrrega sobre l’abocador: es defineix com el cabal d’aigua tractada per metre lineal 

d’abocador. 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 de 3 metres. 

La Taula 14 mostra valors habituals dels paràmetres anteriors, segons l’experiència 

Taula 14 Valors habituals decantador secundari 

Càrrega superficial o velocitat ascensional, m3/m2/h 
a Qmig ≤ 0,8 

a Qpunta ≤ 1,6 

Càrrega de sòlids, kg/m2/h 
a Qmig ≤ 1,8 

a Qpunta ≤ 3,2 

Temps de retenció hidràulica, h a Qpunta 3- 5 

Q/ml de l’abocador, m3/h 
a Qmig ≤ 2,5 

a Qpunta ≤ 4,5 

 
Les profunditats mínimes i recomenades segons el diàmetre són: 

Taula 15 Profunditat del decantador 

Diàmetre (m)  Profunditat recomenada (m)  Profunditat mínima (m)  
<12 3,3 3 

12-21 3,6 3,3 
21-30 3,9 3,6 
30-42 4,2 3,9 
>42 4,5 4,2 

 
 
Es projecta un decantador circular pell cabal punta en temporada alta.  
 

6.2 Dimensionament 
El dimensionament del decantador secundari es farà segons la norma alemana ATV-A131. La 
metodologia proporcionada per aquesta norma distingeix 4 zones diferents d’altura d’aigua en 
el decantador, que es defineixen com: 

1. Zona de clarificació h1 ≥ 0,5 m 

2. Zona de separació de la barrera aigua-fang  
 

3. Zona d’emmagatzematge 
 

4. Zona d’espessiment i escombrat 
 

  
 
On: 
qA: càrrega hidràulica superficial, que s’expressa com el quocient entre qSV i CSV (en m/h) 
RV: recirculació, expressada en tant per 1 

( )
1000/CSV1

RV1qA5,0
h2 −

+××=

( )
500

RV1qSV45,0
h3

+××=

( )
C

tERV1qSV
h4

×+×=
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qSV: càrrega volumètrica de fangs a no sobrepassar. Donat que la SS a l’efluent ha de ser < 35 
mg/l, es pren qSV= 500 l/m2/h. 
CSV = volum comparatiu de fangs, expressat com el producte de M per SVI (en ml/l) 
M: concentració de sòlids al reactor, que s’ha definit com M = 3,93 kg/m3 

SVI = índex de volum de fangs, que segons la normativa, per a una situació del projecte amb 
càrrega màssica = 0,05, pren un valor de SVI = 100 ml/g 
tE: temps espessiment, en h, per permetre una concentració de sòlids DSTF al fons del 
decantador que permeti una concentració DSRS (que prendrem de 0,8·DSTF per tenir 
rasquetes), en el cabal de recirculació. Donat per l'expressió: 
 

 
El valor de DSRS és la concentració de la purga Mr = 8 kg/m3. S’obté així que tE = 1 h 
C: concentració de la zona d’espessiment, donada per C = 300·tE + 500 l/m3=800 l/m3 
 
 
Aplicant totes aquestes relacions, es troben els següents resultats, tenint en compte que 
aquestes altures tenen lloc a 2r/3 del centre del decantador  

h1  = 0,50 m 

h2  = 2,06 m 

h3  = 0,89 m 

h4  = 1,23 m 

hTOTAL  = 4,68 m 
 
A més, dels paràmetres qA i el cabal punta d’entrada al reactor, és posible calcular la superfície 
mínima requerida: 
 

S = Qpunta · qA = 38,21 m3/h / 1,27 m/h = 30,03 m2 

 
Donat que el decantador serà cilíndric per una part i cònic per l’altra, el diàmetre mínim serà de 
6,18 m. 
 
D’altra banda, es pot considerar que el  valor de la zona d’emmagatzematge nul (h3 = 0). Per 
tant, s’obté una altura total de 3,80 m. Si es suposa que la base cònica té un pendent del 10%, i 
suposant el diàmetre mínim el calat d’aigua a l’abocador és de 3,69 m. 
 
Aquestes dades representen un predimensionament del decantador secundari. No obstant, 
s’ha de tenir en compte que el decantador està integrat en el reactor biològic. Per tant, es 
suposen unes dimensions compatibles amb el reactor biològic dimensionat i es comprova que 
els paràmetres del decantador secundari estan dins dels intervals permesos. Així, les 
dimensions del decantador secundari són: 

Taula 16 Dimensions del decantador secundari 

Diàmetre  7,40 m 
h total  4,0 m 

Pendent  10% 
hAbocador  3,70m 

Superfície  43 m2 

Volum  164,4 m3 

 

3

1000
SVIDSTF

tE 






 ×=
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Taula 17 Comprovació paràmetres reactor 

Paràmetre Valor obtingut  Valor límit  

Càrrega superficial o velocitat ascensional, m3/m2/h 
a Qmig 0,36 ≤ 0,8 

a Qpunta 0,89 ≤ 1,6 

Càrrega de sòlids, kg/m2/h 
a Qmig 1,43 ≤ 1,8 

a Qpunta 3,49 ≤ 3,2 

Temps de retenció hidràulica, h a Qpunta 4,30 3- 5 

Q/ml de l’abocador, m3/h 
a Qmig 0,67 ≤ 2,5 

a Qpunta 1,64 ≤ 4,5 

 
Es pot observar que tots els paràmetres són inferiors als valors límit, excepte la càrrega de 
sòlids a cabal punta. No obstant, donat que és només un 10% superior al valor límit, es pren 
com vàlid i, per tant, es projecta un decantador secundari amb les dimensions segons la Taula 
16. 
 

6.3 Retirada de flotants 
L’extracció del material es farà mitjançant escombrador superficial automàtic i l’evacuació es 
realitzarà per gravetat al pou de drenatge i buidats per a finalment ésser destinat a l’espessidor 
de fangs. 

7 Cabal d’aigua tractada 
 
La mesura del cabal d’aigua tractada es realitzarà per un mesurador electromagnètic de 150 
mm de diàmetre en canonada que s’instal·larà a la canonada que connecta el sobreeixidor de 
recollida d’aigua clarificada del decantador secundari amb el dipòsit d’aigua tractada. 

8 Dipòsit d’aigua tractada 
 
El dipòsit d’aigua tractada serà de base rectangular de formigó armat i hi arribaran les aigües 
tractades que provenen del decantador secundari. A la següent taula es detallen les seves 
característiques geomètriques. 

Taula 18 Dimensions dipòsit aigua tractada 

Longitud 2,20 m 
Amplada 2,20 m 

Alçada útil 1,20 m 
Volum útil 5,8 m³ 
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9 Línia de fangs 

9.1 Bombeig de fangs en excés 
Per tal de poder extreure del procés els fangs que es van dipositant en el fons del decantador 
secundari, és important un correcte dimensionament del sistema de bombament. A continuació 
es detallen els criteris de disseny i els paràmetres del bombeig.  
 

Taula 19 Bombeig de fangs en excés 

Criteri s de disseny  Pes de fangs en excés 88,18 kg/d 
Concentració de la purga 8,00 kg/m3 

Paràmetres  Tipus de bombes Sumergibles 
Número de bombes 1 (+1 de reserva) 
Temps d’extracció 4 h 
Cabal horari teòric 

h

m
 76,2

dia

hores 4
 · 

m

MS Kg
,00 8

dia

MS Kg
  88,18 3

3

=  

Cabal unitari de la bomba 3 m3/h 
Altura manomètrica 10 m.c.a. 

 
Al operar l’EDAR en condicions d’aireació perllongada (procés de fangs activats de baixa 
càrrega),  els fangs purgats seran impulsats directament a l’espessidor, sense que sigui 
necessari que passin prèviament per un digestor aerobi. 
Així, els fangs extrets del decantador secundari seran sotmesos a 3 tractaments diferents: 

− Espessiment per gravetat 
− Assecament per centrifugació 
− Emmagatzematge i transport a gestor. 

9.2 Espessidor de fangs 
Abans de procedir a l’eliminació o estabilització dels fangs que s’han separat de l’aigua residual 
és convenient procedir a l’espessiment dels fangs purgats del decantador. Així el volum de 
fangs a transportar a l’abocador o a digestió és menor. L’espessiment consisteix en una nova 
sedimentació dels fangs, de manera que augmenti la seva concentració. Per a fer això, el fangs 
seran col·locats en un reactor de fons cònic, que es dimensionarà partint de les següents 
dades: 

Taula 20 Paràmetres de disseny espessidor de fangs 

Quantitat de fangs a tractar  88,18 kg/d 

Concentració de fangs  inicial  8 kg/m3 

Cabal diari  11,02 m3/d 

Càrrega de sòlids  màxima  30 kg/d/m2 

Càrrega hidràulica màxima  0,45 m3/h/m2 

Temps de retenció  mínim  24 h 

Concentració fangs final  20-30 kg/m3 

 
A partir del quocient entre la quantitat de fangs a tractar i la càrrega de sòlids teòrica, i, s’obté la 
superfície teòrica del reactor, que és de  2,9 m2 (diàmetre tèoric de 1,92 m ). No obstant, amb 
aquest diàmetre i suposant un altura de la part cilíndrica de 2 m i una altura de la part cònica de 
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0,30 m, el temps de retenció és inferior a 24 h i per tant és necessari un diàmetre superior. La 
següen taula mostra les dimensions escollides finalment i els paràmetres d’operació del 
decantador. 

Taula 21 Característiques espessidor de fangs 

Forma Circular 

Diàmetre 4 m 

Altura cilíndrica 3 m 

Altura cònica 0,3 m 

Inclinació ¼ V:H 

Superfície 12,56 m2 

Volum 37,71 m3 

Temps de retenció de fangs 3,4 dies 

Càrrega de sòlids real 88,18/12,56=7,02 kg/m2·dia 

 
 

9.3 Deshidratació de fangs 
Un cop els fangs han estat tractats a l’espessidor, cal procedir a la seva deshidratació, que en 
aquest cas serà per centrifugació. Partint dels cabals que entren des de l’espessidor, i suposant 
que el procès de deshidratació es produirà durant 3 h al dia els 5 dies laborables de la 
setmana, s’obtenen les següents dades i el cabal de fangs a deshidratar per hora útil. 

� Pes dels fangs= 88,18 kg/d 
� Concentració fangs espessits= 30 kg/m3 
� Volum de fangs a deshidratar=2,94 m3/d 
� Dies de funcionament assecament= 5d/setmana 
� Hores de funcionament assecament= 3h/dia 
� Unitats d’assecament=1 unitat 
� Pes de fangs a deshidratar per dia útil= 88,18x7/5=123,45 kg/d 
� Cabal de fangs a deshidratar per dia útil=2,94x7/5=4,12 m3/d 
� Pes de fangs a deshidratar per hora útil=123,45/3= 41,15 kg/h 
� Cabal de fangs a deshidratar per hora útil=4,12/3=1,37 m3/h 

El bombeig de fangs a deshidratació es realitzará a través d’un cargol helicoidal de cabal unitari 
entre 0 i 1,5 m3/h i d’altura manomètrica 10 m.c.a. 
Per l’assecat dels fangs es col·locarà una centrifugadora amb un sequetat prevista de sortida 
superior al 22%. 
 

9.4 Emmagatzematge de fangs 
Els fangs deshidratats s’emmagatzemaren en una sitja de fangs per a ser utilitzat com a adob 
als conreus propers o per a ser transportat a l’abocador corresponent. 

10 Comprovació 
 
Un cop dimensionada la planta a partir dels cabals per a situació futura i considerant la població 
estacional, és necessari comprovar que la planta segueix funcionant correctament per a la 
situació actual. 
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Les bombes, els bufants i el reactor biològic seguirant funcionant bé per a cabals menors 
(situació actual). 
 
El problema és que en general, els temps de retenció hidràulica seran més grans del que 
tocava. En el cas del decantador secundari, el temps de retenció aumentarà considerablement, 
arribant a 16,68 h en la situació actual. Això pot provocar alguns problemes d’olors. No obstant, 
tal i com s’observa a la taula següent, degut a que els valors de la càrrega seran molt menors 
als requerits, aquests problemes no seran de gran magnitud, pel que es pren el 
dimensionament com a correcte. 
 

Taula 22 Comprovació decantador secundari situació actual (Qmig= 3,71 m3/h i  Qpunta= 9,86 m3/h) 

Paràmetre Valor obtingut  Valor límit  

Càrrega superficial o velocitat ascensional, m3/m2/h 
a Qmig 0,09 ≤ 0,8 

a Qpunta 0,23 ≤ 1,6 

Càrrega de sòlids, kg/m2/h 
a Qmig 0,34 ≤ 1,8 

a Qpunta 0,90 ≤ 3,2 

Temps de retenció hidràulica, h a Qpunta 16,68 3- 5 

Q/ml de l’abocador, m3/h 
a Qmig 0,16 ≤ 2,5 

a Qpunta 0,42 ≤ 4,5 
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1 Introducció i objectius 
 
En aquest Annex es presenten els resultats i hipòtesis de dimensionament de les 
infrastructures hidràuliques que conformen aquest projecte. Aquestes estructures són la xarxa 
de col·lectors que porten l’aigua des dels actuals punts d’abocament fins a la EDAR, el 
col·lector de retorn de l’aigua depurada al riu Gaià i les bombes i els elements necessaris per al 
flux de l’aigua dins de la planta.  

2 Xarxa de col·lectors 

2.1 Introducció 
Es projecta un col·lector que recollirà les aigües residuals del Pont d’Armentera des del punt 
d’abocament situat a la sortida del municipi.  Degut a la situació de la EDAR, i veient que el 
terreny descendeix des del punt en que es recull l’aigua, es pot assegurar que aquest col·lector 
funciona per gravetat. Degut a que el cabal que circula pels col·lectors  variarà molt en funció 
de la hora del dia, dia de la setmana, època de l’any, etc., el règim de funcionament dins el 
col·lector serà molt variat. D’aquesta manera, tindran lloc fluxos de règim permanent i variable, i 
dins d’aquests règims variats i uniformes. Tot i això, la velocitat de recorregut que es fa servir 
per al càlcul dels cabals circulants s’obté suposant règim permanent i uniforme, hipòtesi que 
encara que deixa molt de ser real, dóna uns resultats suficientment aproximats en la pràctica. 
 
Existeixen gran varietat de fórmules que proporcionen el valor de la velocitat de circulació de 
l’aigua en règim permanent, uniforme i en superfície lliure. Les més usades són de Bazin, 
Kutter (simplificada) i Manning-Strickler. El dimensionament del col·lector es farà segons la 
fórmula de Manning-Strickler, l’expressió de la qual és la següent: 

2

1

3

21
iR

n
v H=  

on,  v = velocitat mitja de circulació en m/s 
n = paràmetre que expressa la rugositat, que depèn de les característiques de les 
parets. Per a una tuberia plàstica, 1/n pren un valor de 125 

 Rh = radi hidràulic en m 
 i = pendent de la solera en m/m 

2.2 Tipus de col·lector 
El col·lector projectat serà circular i de polietilè.  La Figura 1 mostra una secció d’aigua a la 
canonada. L’àrea d’aigua, expressada en funció de h i α serà necessària per calcular la 
velocitat del flux d’aigua pel col·lector. 
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Figura 1 Esquema de la secció del col·lector 

El diàmetre inicial per al dimensionament del col·lector serà el mínim imposat per l’ACA (315 
mm), ja que els volums d’aigua són bastant petits i possiblement el diàmetre mínim ja serà 
suficient. En cas que no fós així, es farien iteraciones amb diàmetres superiors.. 

2.3 Velocitats màximes i mínimes de circulació 
Els arrossegaments provocats per les altes velocitats produeixen la degradació de les juntes i 
de les soleres dels col·lectors que constitueixen la xarxa de sanejament .Per aquesta raó, cal 
limitar la velocitat mitja de circulació (en condicions de cabal màxim), no essent convenient que 
es sobrepassi el valor de 4 m/s i no havent de ser superior en cap cas a 5 m/s.  
 
Per altra banda, la velocitat de circulació ha de ser suficientment alta per tal de permetre 
l’autoneteja de la xarxa, és a dir, per a que pugui arrossegar la matèria que es sedimenta en el 
fons dels col·lectors. Es considera que es compleixen les condicions d’autoneteja quan es la 
velocitat de circulació és igual o superior a 0,4 m/s.  

2.4 Pous de registre 
És necessari col·locar un pou de registre o un pou de visita al llarg de la xarxa de col·lectors, 
per tal de poder-hi realitzar reparacions, inspeccions o mesures. Per tal de facilitar la 
construcció, i evitar possibles problemes d’erosió, se’n col·locarà un a cada punt en que es 
produeixi un canvi de direcció. A més a més, es recomana posar-los a una distància d’uns 50m, 
intentant no superar en cap cas els 100 m de separació. 
 

2.5 Cabals adoptats 
Els cabals per al dimensionament s’han adoptat seguint els següents criteris: 

− El cabal màxim correspon a 10 vegades el cabal mig de tractament de la EDAR (2 
vegades el cabal màxim de pretractament). D’aquesta manera es considera l’efecte de 
la pluja, ja que la xarxa de clavegueram al Pont d’Armentera és no separativa. 
 

Qmax = 10 x 4,34 l/s= 43,4 l/s 
− El cabal mínim correspon al 20 % del cabal mig de tractament de la EDAR. 

 
Qmin = 0,20 x 4,34 l/s= 0,87 l/s 
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2.6 Dimensionament 
Per començar el dimensionament es suposarà  que el diàmetre dels col·lectors és el mínim 
imposat per l’ACA (315 mm de diàmetre nominal). Primerament es comprovarà si per a les 
condicions de cabal màxim la canonada és suficientment gran (pendent màxim). Seguidament, 
es calcularan els valors màxim i mínim de pendent, de tal forma que la velocitat estigui dins 
l’interval permès. Finalment, es procedirà al traçat del col·lector de manera que compleixi les 
condicions de pendent màxim i mínim.  

2.6.1 Càlcul pendent màxim 
El càlcul del pendent màxim s’ha realitzat a partir de les següents dades: 

� Q= 43,4 l/s=0,0434 m3/s 
� v=vmax=5 m/s 
� D=Dmin=315 mm 
� n=0,009 (tub de polietilè) 

I els resultats obtinguts, a partir d’aplicar la fórmula de l’àrea mullada per a un canal de secció 
circular i la fórmula de Manning són: 

� Am=0,009 m2 
� θ=1,779 rad 
� y= 0,056 m 
� % diàmetre= 18,5% 
� % secció= 12,3 % 
� Pm= 0,267 m 
� Rh=0,034 m 
� i=17,1 % 

Es comprova que, per a les condicions de cabal màxim, la secció del col·lector de 315 mm és 
suficientment gran, ja que tan sols es fa servir aproximadament el 12% de la secció total. 
S’observa que s’obté un valor de penden màxim  bastant alt, com a resultat d’aquesta 
cirscumtància.  

2.6.2 Càlcul pendent mínim 
Per a calcular el pendent mínim, s’imposa que per a un cabal igual l 20% del cabal mig,  la 
velocitat de circulació sigui superior a 0,4 m/s. Tal i com hem dit anteriorment, aquest cabal 
mínim, correspondrà a un 20% del cabal mig.  
A més, cal tenir en compte que existeix un pendent mínim constructiu del 0,5%. 
El càlcul del pendent màxim s’ha realitzat a partir de les següents dades: 

� Q= 0,87 l/s=0,00087 m3/s 
� v=vmin=0,4 m/s 
� D=Dmin=315 mm 
� n=0,009 (tub de polietilè) 

I els resultats obtinguts, a partir d’aplicar la fórmula de l’àrea mullada per a un canal de secció 
circular i la fórmula de Manning són: 

� Am=0,0022 m2 
� θ=1,040 rad 
� y= 0,0198 m 
� % diàmetre= 6,61 % 
� % secció= 3,07 % 
� Pm= 0,1560 m 
� Rh=0,0128 m 
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� i=0,5 % 

D’aquests resultats, es veu que per tal de tenir una velocitat major a 0,4 m/s, el pendent ha de 
ser superior al 0,5 %, valor que coincideix amb el mínim constructiu. 
 

2.6.3 Traçat col·lector 
Un cop s’han calculat el pendet màxim i mínim, es procedeix al traçat del col·lector (veure 
document 2: Plànols). El col·lector es troba enterrat a una profunditat d’entre 1,6 i 3 m  i està 
dividit en 9 trams separats per pous de registre cilíndrics d’1,20 metre de diàmetre i altura 
variable entre 1,6 i 3 m. 
 
La Taula 1 mostra les cotes, longituds i pendent de cada tram del col·lector i es comprova que 
els pendent queden dins l’interval permès. 

Taula 1 Trams del col·lector d’arribada 

Tram Desnivell  
(m) 

Cota inici col·lector  
(m) 

Cota final col·lector  
(m) 

Longitud 
(m) 

Pendent 
(%) 

1 -1 339,5 338,5 50,5 1,98 
2 -0,5 338,5 338 19,0 2,64 
3 -0,4 338 337,6 43,4 0,92 
4 -0,2 337,6 337,4 33,2 0,60 
5 -0,3 337,4 337,1 47,9 0,63 
6 -0,6 337,1 336,5 48,3 1,24 
7 -1,6 336,5 334,9 49,1 3,26 
8 -0,7 334,9 334,2 44,9 1,56 
9 -0,9 334,2 333,3 54,0 1,67 

 
 

Taula 2 Trams del col·lector de retorn 

Tram 
Desnivell 

(m) 
Cota inici col·lector 

(m) 
Cota final col·lector 

(m) 
Longitud 

(m) 
Pendent 

(%) 
1 -3,0 333,0 330,0 31,6 9,50 

 

3 Línia piezomètrica EDAR 
 
En aquests càlculs es defineix la piezomètrica de la línia d'aigua de l'estació depuradora, amb 
la finalitat de definir el funcionament hidràulic de la mateixa i les cotes de coronació de l'obra 
civil de cadascun dels elements que formen part del procés. 

3.1 Dades de partida 
Els càlculs hidràulics s'han realitzat amb el cabal màxim admès en cadascun dels processos, ja 
que és la situació més desfavorable o de màxim nivell líquid al que s'arribarà en cadascun dels 
elements. La línia d’aigua de l’EDAR funcionarà tota en gravetat, un cop l’aigua hagi passat pel 
pou de bombament situat a continuació del pou de gruixos. Per al càlcul, es parteix de la 
màxima cota d'abocament, i es calculen les pèrdues de càrrega lineals i puntuals que es van 
generant en la línia d'aigua al llarg del procés. Les formulacions utilizades seran la de Manning 
per flux en làmina lliure i la de Darcy-Weissbach per a flux en pressió.  
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S’assumeix que l’entrada d’aigua al pou de sortida de la EDAR es produeix a una cota de 
333,50 m. La sortida del pou es produeix a cota 333,0 m, on el pou enllaça amb el col·lector de 
retorn al curs natural. Degut a l’elevada diferència de cota entre la llera del Gaià i la parcel·la on 
està situada la EDAR (aproximadament 20 m), el col·lector de retorn no arriba fins a la vora de 
la llera, ja que suposaria un col·lector molt llarg o amb una pendent que no compliria la 
restricció de velocitat màxima. Per tant, el col·lector de retorn s’acaba a cota 330,0, a una zona 
del talús on hi ha vegetació i la inclinació del terreny és gairebé vertical1. El col·lector de retorn 
està format per un tram de 31,6 m i una pendent del 9,5 %, complint amb les restriccions de 
velocitats màximes i minimes prèviament definides.  
 
A partir del punt de sortida de l’EDAR, es procedeix a realitzar el càlcul de les pèrdues per a 
determinar la línia piezomètrica. Els càlculs es mostren en sentit aigües amunt des del punt de 
sortida de l’efluent de l’EDAR. 
 

3.2 Del pou de sortida a l’arqueta de presentació 
L’entrada del pou de sortida es troba a una cota de 333,50 m. A partir d’aquí, hi ha una 
canonada de 17,5 m de longitud i un pendent del 0,5% (mínim constructiu) que connecta el pou 
de sortida amb l’arqueta de presentació d’aigua tractada. La pèrdua de càrrega en aquesta 
canonada serà deguda al desnivell entre els punts inicia i final, ja que el flux es produirà en 
llàmina lliure. Així, les pèrdues són ∆h = 0,0875 m. 
 
El calat a la canonada es pot calcular amb la fórmula de Manning.  

Taula 3 Canonada entre pou de sortida i arqueta de presentació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’aquesta manera, sumant la pèrdua lineal de càrrega i el calat a la cota final de la canonada 
(cota entrada pou de sortida) s’obté una cota de sortida de l’arqueta de presentació  de 
333,65 m. 

3.3 De l’arqueta de presentació al decantador secundari 
Fixant que el sobreeixidor de l’arqueta de presentació  estigui a 333,95 m, i coneixent les 
dimensions ( 2,2 m de longitud) i el cabal que circularà per aquest element, es pot determinar el 
calat (h) del flux sobre el sobreeixidor, a partir de l’expressió per sobreeixidors de paret 
gruixuda i considerant un coeficient de pas r=1,6.  
 

h=r x (Q2/b2/g)1/3 =0,021 m 
 

                                                      
1 La directiva europea sobre aigües residuals (91/271/CE, article 10) no especifica cap 
restricció respecte a la cota de l’abocament de l’efluent de la EDAR. No obstant, aquest sha 
projectat de manera que el retorn es produeixi de forma discreta i amb el menor impacte al 
medi possible. 

Qpunta  38,21 m3/h 

Canonada tipus PP-315 

Longitud de la canonada  17,5 m 

nManning  (per plàstic) 0,009 

Pendent 0,5 % 

Velocitat 0,651 m/s 

Àrea mullada 0,01683 m2 

Calat (h) 0,066 m 
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S’obté que l’altura d’aigua per sobre el llavi és de 0,021, pel que la cota d’aigua a l’entrada de 
l’arqueta de de presentació serà de 333,97 m. 
 
Degut a la forma de l’arqueta de presentació, la cota de la canonada d’entrada al cabalímetre 
serà de 334,11 m. Per calcular la cota d’aigua a l’entrada al cabalímetre s’han de calcular les 
pèrdues puntuals que es produeixen en aquest element a partir de l’expressió:  

∆h = v2/g 
 Així, les pèrdues depenen del cabal circulant i la secció del cabalímetre.  
 
 

� Q=0,01061 m3/s 
� Diàmetre del cabalímetre=0,1250 m 

� vpas=
�,�����

�∗�,�	
�	

�

= 0,865 m/s 

� ∆h = v2/g= 0,8652/9,8=0,076 m 

 
Sumant les pèrdues a la cota de la canonada s’obté que la cota d’aigua  a l’entrada  del 
cabalímetre  és de 334,18 m.  
 
A continuació es calcules les pèrdues entre el cabalímetre i el decantador secudari.En aquest 
cas, la canonada utilitzada és una de  PEAD/10-160 (de diàmetre interior 0,142 m), que 
funcionarà a pressió.  Per tant, les pèrdues de càrrega s’obtenen aplicant la fórmula de Darcy-
Weissbach: 
 

h1 = f ( L / D )( v 
2
 / 2g ) 

 
D’on el valor de f s’obté de l’expressió de Colebrook:  














+−=

fD

k

f Re

51,2

·7,3
log2

1
10  

On Re és el nombre de Reynolds, que es determina a partir de la següent expressió:  

ν
D·v

Re =
 

Substituint els valors dels diversos paràmetre s’obtenen les pèrdues de càrrega 
 

� ν =1,30·10-6 m2/s 
� Rugositat absoluta k=0,05 mm 
� Longitud de la canonada= 6 
� Q= Q=0,01061 m3/s 
� D=0,142 m 
� v=0,670 m/s 
� Re= 0,073207·106 
� k/D= 32,21·10-5 

� f=0,0341 
� h1 =0,092 m 
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A més a més, degut als colzes i entrades i sortides de la canonada, es produiran pèrdues de 
càrrega localitzades, que s’hauran d’afegir a les pèrdues de càrrega h1.  
 

Taula 4 Pèrdues de càrrega localitzades a la canonada 

Tipus Núm Coef icient de  pèrdues  Total  

Sortida  1 1,00 1,00 

Entrada  1 0,50 0,50 

Colze 60 1 0,22 0,22 

  Suma 1,72 

 
Les pèrdues de càrrega localitzades reals en metres (h2), es calculen mitjançant la següent 
expressió: 

h2 = P*v2/2g 
 
Amb això, s’obté un valor de les pèrdues localitzades de h2 = 0,039 m, de manera que la cota 
d’aigua  a la sortida del canal perimetral del decantador  serà de 334,31 m. 

3.4 Decantador secundari 
Es considera ara l’aigua entrant al canal perimetral del decantador secundari. Aquest canal 
perimetral (corb i de secció rectangulat) s’ha projectat amb un ample de 30 cm, i d’acord amb 
les dimensions del decantador, té un diàmetre interior de 7,40 m. El  coeficient n de Manning 
val 0,014, i el canal té un  pendent del 0,15 %.  
 
Aplicant la fórmula de Manning al canal, s’obté un valor del calat màxim y = 0,065 m. Això, 
juntament amb assumir un resguard de 0,2 m, dóna un cota del llavi de  l’abocador de 334,58 
m. 
 
El vessament d’aigua del reactor biològic al decantador es produirà per uns vessadors 
triangulars, col·locats de forma que n’hi hagin 8 per metre. Per tal de cobrir tot el perímetre, 
seran necessaris 186 vessadors, la capacitat de desguàs dels quals ve expressada per la 
expressió: 

q= 1,42·h5/2. 
 
 Resolent això per al cabal unitari de un vessador, s’obté  el valor de h = 0,017 m, que permet 
determinar la cota de la làmina d’aigua al decantador secundari  serà de 334,60 m. 
 
La connexió entre el decantador secundari i el reactor biològic de corona circular es realitza 
mitjançant una tuberia de 200 mm de diàmetre. 

� ν =1,30·10-6 m2/s 
� Rugositat absoluta k=0,1 mm 
� Longitud de la canonada= 9 m 
� Q= Q=0,01482 m3/s (inclou cabal de recirculació) 
� D=0,200 m 
� v=0,472 m/s 
� Re= 0,072599·106 
� k/D= 50,00·10-5 

� f=0,0174 
� h1 =0,009 m 
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A més a més, degut als colzes i entrades i sortides de la canonada, es produiran pèrdues de 
càrrega localitzades, que s’hauran d’afegir a les pèrdues de càrrega h1.  

Taula 5 Pèrdues de càrrega localitzades a la canonada 

Tipus Núm  Coeficient de pèrdues  Total  

Sortida 1 1,00 1,00 

Entrada 1 0,50 0,50 

Colze 60 1 0,22 0,22 

Colze 90 2 0,29 0,58 

  Suma 2,30 

 
 
Les pèrdues de càrrega localitzades valen h2=0,024 m. Així les pèrdues de càrrega totals a la 
canonada valen htotal=0,033 m.  

3.5 Reactor biològic 
El nivell a la sortida del reactor biològic és de 334,83 m. La sortida del reactor biològic es 
realitza amb un abocador de 2,5 m de longitud. El cabal de vessament es calcula com:  

Q = 2/3·Cd·(2·g)1/2·h3/2·L 
 

Cd= 0,605 + 1 /(1050·h-3)+0,08·h·P 
 
On P és l’altura del reactor biològic (4 m). 
Si es considera un resguard a l’abocador de 0,20 m, la cota del llavi del sobreeixidor és de 
334,83 m. Amb aquestes dades es pot calcular l’altura d’aigua sobre el sobreixidor. 

�  Q=0,01482 m3/s 
� Longitud abocador= 2,5 m 
� Cabal unitari d’abocament=0.005928 m3/s/m 
� Altura d’abocament=0,021 m 

 D’aquesta manera, la cota màxima d’aigua al reactor biològic és 334,85 m . 
 
L’entrada al reactor biològic es realitza amb comporta. 

� Q=0,01482 m3/s 
� Amplada= 0,25 m 
� Alçada= 0,25 m 
� Secció= 0,6 m2 
� Velocitat =0,025 m/s 
� Pèrdues de càrrega localitzades =1,50 m/m 
� Pèrdues de càrrega totals =0,02 m 

I la cota de la làmina d’aigua a l’arqueta d’entrada al reactor biològic és de 334,87 m  
 

3.6 Del reactor biològic al pretractament 
Des del reactor biològic, per anar fins a la sortida del pretractament es projecta una canonada 
(PEAD/10-160), les pèrdues a la qual es calculen amb les expresions prèviament utilizades. A 
més, també s’hi ha d’afegir les pèrdues que es produeixen al cabalímetre de la sortida del 
pretractament. Les dades utilitzades i resultats obtinguts es mostren a continuació. 
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� ν =1,30·10-6 m2/s 
� Rugositat absoluta k=0,05 mm 
� Longitud de la canonada= 40 m 
� Q= Q=0,01061 m3/s  
� D=0,200 m 
� v=0,670 m/s 
� Re= 0,073207·106 
� k/D= 35,21·10-5 

� f=0,020681 
� h1 =0,133 m 

 
Tipus Núm  Coeficient de pèrdues  Total 

Sortida 1 1,00 1,00 

Entrada 1 0,50 0,50 

Colze 60  1 0,22 0,22 

Colze 90  2 0,29 0,58 

  Suma 2,30 m/m 

 
Les pèrdues de càrrega localitzades són h2=0,053 m. 
 
I les pèrdues al cabalímetre són 
 

� Q=0,01061 m3/s 
� Diàmetre del cabalímetre=0,1250 m 

� vpas= = 0,865 m/s 

� h3 = v2/g= 0,8652/9,8=0,076 m 
 
D’aquesta manera, les  pèrdues totals valen hT = 0,262 m. Per tant, el nivell màxim a la sortida 
del pretractament  és 335,13 m. 

3.7 Pretractament 
Les pèrdues a la planta compacta de pretractament s’estimen en h=0,87 m, segons dades 
recomenacions del fabricant. Així, a l’entrada del pretractament, l’altura piezomètrica és de 
336,00 m.  

3.8 Obra d’entrada 
Des del col·lector d’entrada a l’EDAR fins al pou de bombament, el transport d’aigua també 
funciona per gravetat. La cota de la rasant d’entrada del col·lector a la planta és de 333,30 m. 
Considerant un resguard de 0,50 m, el nivell màxim a la càmara d’entrada a l’EDAR és de 
332,70 m.  
 
El cabal màxim que circula pel col·lector és de 156,26 m3/h. No obstant, només la meitat 
d’aquest cabal pot ser admès al pretractament. Per això es projecta un sobreixidor d’excedents 
de 2 m de longitud, que desguassa un cabal màxim de 78,13 m3/h. A partir de la fórmula del 
cabal de desguàs per a un  sobreeixidor de paret prima   
 

 
 
On  
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he: altura del vessament 
Q: cabal de desguàs 
L: longitud del sobreeixidor 
g: gravetat 
µ=0,64 
Ce: coeficient de desguàs que es pren igual a 0,75 
 
L’altura del vessament i la cota del cobreeixidor són: 

� Altura del vessament=0,047 m 
� Cota del sobreeixidor d’excedents=332,65 m 

 
L’entrada al pou de gruixos es realitza a traves d’una comporta. Les pèrdues que s’hi 
produeixen són: 
 

� Q= 78,13 m3/h 
� Amplada= 0,40 m 
� Alçada= 0,40 m 
� Secció = 0,16 m2 
� Velocitat =0,135 m/s 
� Pèrdues de càrrega localitzades= 1,50 m/m 
� Pèrdua de càrrega total = 0,01 m 
 

El nivell al pou de gruixuts és, per tant, 332,69 m. Considerant que el pou té una altura de 1,5 
m, la cota de la solera al pou de gruixuts és 331,19 m. 
 
Les pèrdues de càrrega a la reixa s’estimen en 0,15 m. Per tant, el nivell màxim després de la 
reixa al pou de bombament és de 332,54 m. A partir d’aquestes dades es pot calcular la 
capacitat de les bombes a instal·lar al pou de bombament. 
 

3.9 Resum línia piezomètrica 
La Taula 6 sintetitza les cotes de la línia piezomètrica de la EDAR, obtigudes en els apartats 
anteriors. 

Taula 6 Línia piezomètrica EDAR 

Descripció  Cota (m)  
Rasant col·lector entrada 333,30 
Càmera entrada EDAR 332,70 
Pou de gruixos 332,69 
Pou de bombament 332,54 
Entrada planta compacta pretractament 336,00 
Sortida pretractament 335,13 
Entrada arqueta reactor biològic 334,87 
Reactor biolòlogic 334,85 
Decantador secundari 334,60 
Sortida canal perimetral decantador secundari 334,31 
Entrada cabalímetre 334,18 
Entrada arqueta de presentació 333,97 
Sortida arqueta de presentació 333,65 
Entrada pou de sortida 333,50 
Sortida pou de sortida 333,00 
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4 Bombes 
 
Un cop l’aigua entra a la EDAR i passa el pou de gruixos cal realitzar diversos bombaments per 
tal de poder portar a termes els diferents processos. En total, s’han de dimensionar 4 
bombaments diferents: 

− Bomba de capçalera (pou de bombament) 
− Bomba de recirculació 
− Bomba de purga de fangs 
− Bomba de sobrenedants 

Per a dimensionar una bomba, cal determinar-ne diversos factors: el cabal que ha de bombejar, 
la altura geomètrica que ha d’elevar l’aigua, i les pèrdues de càrrega que es produeixen (tant 
les lineals com les puntuals). 
A continuació es presenten els càlculs de les bombes de la EDAR, que permetran després 
escollir la bomba més adequada d’acord amb el catàleg de fabricants.  

4.1 Bomba de capçalera 
Per al pou de bombament, situat a continuació del pou de gruixos, es projecten 2 bombes més 
1 de reserva. El dimensionament es realizat en dos parts. En primer, lloc, es dimensiona el tram 
en que circula únicament la meitat del cabal. Les pèrdues de càrrega lineals es calculen 
d’acord amb la formulació de Darcy-Weissbach i Colebrook. La canonada és d’acer i de 
diàmetre interior 90 mm. 

� Rugositat absoluta k=0,1 mm (acer) 
� Longitud de la canonada =7 m 
� Cabal = 0,5 x 78,13 m3/h=0,01085 m3/s= 10,85 l/s 
� Diàmetre= 90 mm 
� Re=118074 
� velocitat= 1,706 m/s 
� f= 0,022220 
� h1= 0,256 m 

 
Les pèrdues localitzades a l’entrada, els colzes i les vàlvules es calculen mitjançant coeficients 
de pèrdues. 

Taula 7 Pèrdues localitzades bomba de capçalera 

Tipus Núm Coeficient de pèrdues  Total 

Connexió a canonada impulsió  1 1,00 1,00 

Colze 90 1 0,29 0,29 

Vàlvula de comporta 0,50 0,50 0,50 

Vàlvula antireretorn 0,50 0,50 0,50 

  Suma 2,29  m/m 

  h2 0,340 m 

 
 
Les pèrdues total són, per tant, htotal= 0,596 m.  

 

A partir d’aquí, les 3 canonades d’impulsió es connecten a una altra canonada de diàmetre 
interior 110 mm  que transporta tot el cabal fins al canal de desbast. suposem que portarem ja 
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tot el cabal, que anirà fins a la planta compacta de pretractament a través d’una canonada una 
mica major, de 110 mm de diàmetre interior, describint 2 colzes de 90º: 
 

� Rugositat absoluta k=0,1 mm (acer) 
� Longitud de la canonada =1,5 m 
� Cabal = 78,13 m3/h=0,01085 m3/s= 21,70 l/s 
� Diàmetre= 110 mm 
� Re=193237 
� velocitat= 2,284 m/s 
� f= 0,020718 
� h1= 0,075 m 

Taula 8 Pèrdues localitzades bomba de capçalera 

Tipus Núm Coeficient de pèrdues  Total 

Colze 90 2 0,29 0,58 

Sortida 1 1,00 1,00 

  Suma 1,58  m/m 

  h2 0,420 m 

 
Així, les pèrdues totals de càrrega en aquesta canonada són de 0,495 mca . 
 
Per tant, les pèrdues totals de la bomba seran de 1,091 mca . Tenint en compte que en l’apartat 
de la línia piezomètrica, s’ha obtingut que la cota d’aigua d’entrada al  canal de desbast  ha de 
ser de 335,45 m, i sabent que la cota de l’aigua mínima al pou de bombament és de 332,24, 
cada bomba de pou de bombament ha de ser capaç de superar una altura manomètrica igual o 
superior a la següent: 
 

hmanomètrica  = hpèrdues + hgeomètrica = 1,091+ (336,00 – 332,24) = 4,85 mca  
 
Per tant, la bomba a seleccionar serà tal que compleixi les caracterísitiques següents: 

� hmanomètrica ≥ 4,85 mca  

� Qunitari ≥ 10,85 l/s 

4.2 Bomba de recirculació 

La bomba de recirculació es dimensionarà de la mateixa manera que les bombes de capçalera. 
Tal i com s’ha calculat a l’annex 10, el cabal de recirculació és de Qr = 15,16 m3/h, i el traçat de 
la recirculació serà, en planta, tal i com es pot veure en el plànol de conduccions. A més, cal 
sumar-li el valor de l’altura del reactor biològic. En aquest cas es projecten 2 bombes, una de 
les quals és de reserva.  
 

� Rugositat absoluta k=0,1 mm (acer) 
� Longitud de la canonada =3 m 
� Cabal = 15,16 m3/h=0,00421 m3/s= 4,21 l/s 
� Diàmetre= 110 mm 
� Re=37495 
� velocitat= 0,443 m/s 
� f= 0,024823 
� h1= 0,007 m 
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Taula 9 Pèrdues localitzades bomba de recirculació 

Tipus Núm Coeficient de pèrdues  Total 

Entrada 1 1,00 1,00 

Vàlvula papallona 1 0,50 0,50 

Vàlvula antiretorn  1 0,50 0,50 

  Suma 2,00  m/m 

  h2 0,020 m 

 
Les pèrdues totals de càrrega en aquesta conducció són de 0,027 mca.. Per tant, considerant a 
més que ha d’elevar l’aigua els 4 m d’altura del reactor biològic, les característiques de la 
bomba són: 

− hmanomètrica ≥ 4,027 m  

− Q ≥ 4,21 l/s 

4.3 Bomba de purga  

La quantitat de fangs en excés és de Fe = 88,18 kg/dia. Tenint en compte que la concentració 
d’aquests fangs és de 8,00 kg/m3. Suposant que el temps d’extracció és de 4 hores i que es 
projecten 2 bombes, una de les quals és de reserva, el cabal de fangs horari teòric a purgar és 
de  : 

h

m
 76,2

dia

hores 4
 · 

m

MS Kg
,00 8

dia

MS Kg
  88,18 3

3

=  

 
La bomba de purga transporta els fangs des del decantador secundari fins a l’espessidor. A 
més de la distancia existent entre aquests dos elements, s’ha d’afegir la cota que ha de superar 
l’agiua per anar des del fons del reactor biològic fins a l’edifici de les centrífugues. A banda 
d’això, caldrà considerar que el flux passarà per un cabalímetre, considerant-ne les pèrdues. 
 
 

� Rugositat absoluta k=0,05 mm (PVC) 
� Longitud de la canonada =15,5 m 
� Cabal = 2,76 m3/h=0,00077 m3/s= 0,77 l/s 
� Diàmetre= 142 mm 
� Re=5288 
� velocitat= 0,048 m/s 
� f= 0,037199 
� h1= 0,00049 m 

 
Taula 10 Pèrdues localitzades bomba de purga 

Tipus Núm Coeficient de pèrdues  Total 

Entrada 1 1,00 1,00 

Vàlvula papallona 1 0,50 0,50 

Vàlvula antiretorn  1 0,50 0,50 

Colze 60º  1 0,20 0,20 

  Suma 2,20  m/m 

  h2 0,00026 m 
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I les pèrdues al cabalímetre són 
 

� Q=0,00077 m3/s= 0,77 l/s 
� Diàmetre del cabalímetre=0,1250 m 

� vpas=
�,�����

�∗�,�	
�	

�

= 0,063 m/s 

� h3 = v2/g==0,00320 m 
Per tant, les pèrdues total de càrrega en aquesta conducció són de 0,004 mca, que són 
negligibles respeste a l’altura geomètrica de 3 m que ha de superar l’aigua per entrar a 
l’espessidor de fangs.  Així, les característiques de la bomba són: 

− hmanomètrica ≥ 3 m  
− Q ≥ 0,77 l/s 

 

4.4 Bomba de sobrenedants  
El cabal de sobrenedants és molt baix, similar al de la bomba de purga. Com s’ha vist 
anteriorment, les perdues de càrrega en aquests casos són negligibles respecte a l’altura 
geomètrica a superar. Així, s’assumeix una altura manomètrica de la bomba igual o superior a 
l’altura geomètrica a superar i amb un cabal igual al mínim ofertat per a bombes amb aquesta 
altura manomètrica. Tambés es col·loquen 2 bombes, una de les qual és de reserva. 

− hmanomètrica ≥ 4 m  

− Q = Qmin que ofertin per aquesta h 
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1 Introducció i objectius 
 
En aquest annex es presenten els càlculs realitzats per al dimensionament dels diferents 
elements estructurals que componen la EDAR del Pont d’Armentera. En aquest cas s’han 
realizat càlculs de comprovació i d’armat seguint el mètode establert en el reconegut llibre 
“Hormigón Armado” de Montoya-Meseguer-Morán. 
 
L’objectiu de l’annex és, per tant, el càlcul de les estructures de la depuradora del Pont 
d’Armentera, definint els materials a utilitzar i les quanties d’armadura necessàries per a que 
les estructures resisteixin les càrregues a les que es someteran les estructures durant la 
construcció i funcionament de la EDAR. Els elements dimensionats són: 

− Reactor biològic 
− Decantador secundari 
− Espessidor de gravetat 
− Recintes de pretractament 

2 Bases de càlcul 

2.1 Instruccions i normatives aplicades 
− Norma bàsica d’edificació NBE-AE/88 Acciones en la Edificación 
− Norma sismorresistente NCS-02. Norma de construcción sismorresistente (Part general 

i edificació). Dirección general del instituto geográfico Nacional 2002 
− Eurocódigo1; Bases de proyecto y acciones en estructuras 
− EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 
− Norma bàsica de l’edificació NBE-EA-95. Càlcul d’estructures d’acer laminat en 

edificació. 
− Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1: Reglas generalesy reglas 

para edificación. ENV 1992-1-1 de 1991. 
− Código modelo CEB-FIP 1990 per formigó armat. 
− Norma bàsica per edificació NBE-CPI/96. Condicions de protecció contra incendis en 

els edificis. 

Així mateix, el model seguit pel dimensionament de l’armadura dels elements s’ha realitzat, tal i 
com s’ha citat anteriorment, amb el llibre: 

− Jiménez Montoya, P. García Meseguer, A i Morán Cabré, F. “Hormigón Armado”. Ed. 
Gustavo Gili, 2010. 

2.2 Consideracions estructurals dipòsits 
Existeixen diverses tipologies de dipòsits que es poden classificar segons la seva funció 
hidràulica i el seu disseny estructural. Entre els diversos aspectes que defineixen 
estructuralment el dipòsit destaquen: 

− L’emplaçament en relació amb el terreny (total o parcialment enterrats, superficials, 
elevats). 

− La forma geomètrica (circular, rectangular, cònic, ovoide, especial). 
− El material empleat (plàstic, fibrociment, materials compostos, mamposteria, terra 

armada, acer, formigó armat, formigó pretensat). 
− El procés constructiu (prefabricat, formigó in-situ convencional, formigó in-situ 

projectat). 
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Al nostre país, la solució més habitual és la de dipòsits en superfície o enterrats i les formes 
més comuns són les rectangulars i les circulars.   
 
Els dipòsits circulars resisteixen les accions a les que esta sotmesos mitjançant dos 
mecanismes de deformació: 

a) Deformació per flexió vertical (segons meridians) 
b) Deformació anular (segons paral·lels) 

En canvi, els dipòsits rectangulars la resistència per flexió vertical és predominant. 
 
La utilització d’armadures actives (formigó pretensat) en els dipòsits cilíndrics permet altures 
majors d’aigua, assegurant l’estanqueitat del dipòsit amb uns espesors de paret i quantitats 
d’armadura pasiva inferiors a les solucions de formigó armat. Per el cas de dipòsits d’altura 
inferior a 5 m, com és el cas de la EDAR del Pont d’Armentera, no és necessària la utilització 
d’armadures actives. 
 
L’estructura d’un dipòsit circular està composta d’una paret cilíndira armada i una solera 
circular, generalment també de formigó armat (Figura 1).  

 

Figura 1 Esquema i elements d’un dipòsit circular 

 
La unió entre la paret i la solera presenta diverses solucions, en funció de la capacitat de 
desplaçament radial i gir meridional.  Els diferents tipus d’unions es descriuen a continuació: 
 

− Unió continua o monolítica: el moviment radial i el gir meridional del peu de la paret són 
iguals als del perímetre de la solera. 

− Articulació fixa: els desplaçament radial de la base de la paret es troba impedit. 
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− Articulació flexible amb suports de neoprè o material similar: es permet un moviment 
relatiu de la paret respecte a la solera. 

− Recolzament directe: La paret es recolza directament sobre la llosa de la solera. 

No existeix cap normativa ni recomenacions específiques per a dipòsits. No obstant, per a 
dipòsits de capacitat inferior a 10000 m3, com és el cas del present projecte, la unió monolítica 
és una solució molt utilitzada i acceptada, ja que el formigonat continu de la unió permet 
aumentar localment l’espesor de la paret per a resistir més eficaçment la flexió. A més, 
presenta menors requisits de manteniment, major estanqueitat i major estabilitat enfront 
d’accions horitzontals. Les següent figures mostren exemples de les unions descrites. 
 

 

Figura 2 Unions lliscants 

 
Figura 3 Unió fixa 

 
Figura 4 Unions monolítiques 

2.3 Mètode de càlcul de dipòsits 
El comportament laminar de les parets dels dipòsits circulars permet una clara separació dels 
esforços de membrana, especialment la tracció horitzontal dels esforços de flexió. 
El mètode usat per a l'armat consisteix a determinar, independentment, les armadures de flexió 
de les de tracció simple i després sumar-les, segons el mètode desenvolupat per Jiménez 
Montoya en el llibre "Hormigón Armado". 
 
Per al càlcul dels diferents elements d'obra civil que integren la línia de tractament s'ha 
considerat la situació que majors empentes genera de les dues situacions pèssimes següents: 

1. Empenta en repòs de les terres al dipòsit buit. 
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2. Empenta del contingut del dipòsit al seu màxim nivell abans de col·locar les terres del 
trasdòs. 

Per calcular l’empenta en repòs, al tractar-se de sòls granulars i argilosos normalment 
consolidats, s’utilitza la fórmula de Jackie: 
 

 
S'adopta en ambdues cares del mur (interior o exterior) i en cada sentit d'armat del mateix 
(vertical/longitudinal o horitzontal/transversal) l'armat pèssim obtingut de les consideracions 
anteriors. 
 
La determinació de l'armadura de tracció simple s'obté suposant un valor molt baix per a la 
tensió admissible de l'acer, de manera que assegurem l'estar sempre en el tram elàstic de la 
corba de tensió-deformació de l'acer (1.000 Kp/cm2). 
 
L'armadura de flexió està condicionada tant per condicions de fissuració, com d'esgotament. 
Per a evitar una fissuració incompatible amb el servei i durabilitat del dipòsit, les armadures 
haurien de triar-se i disposar-se de manera que, sota l'acció dels moments flectors, l'amplària 
màxima de les fissures no sobrepassi el valor límit admès en cada cas. 
 
La determinació de l'armadura de flexió per condicions de fissuració es realitza a partir del 
mòdul de fissuració K. Amb el valor de K i amb el diàmetre triat de les armadures s'entra en els 
àbacs facilitats en el llibre "Hormigón Armado", de Jiménez Montoya i es troba la separació 
entre les barres i amb això la quantia necessària per fissuració. D'altra banda, per a calcular 
l'armadura de flexió en esgotament es consideren els moments flectors majorats i s'utilitza el 
diagrama paràbola–rectangle. 
 

2.4 Característiques dels materials utilitzats 
Els nivells de control previstos i els coeficients de seguretat a adoptar segons aquests, així com 
els materials a utilitzar i les característiques definitòries dels mateixos, s'indiquen en els 
següents apartats. 

2.4.1 Durabilitat 
Es considera com a classe general d’exposició pels diferents elements estructurals de formigó 
armat la classe IV (segons art. 8 EE-08) ja que emmagatzemaran aigua, que possiblement 
contindran clorurs. A més, la classe específica d’exposició serà la d’agressivitat química mitja 
(Qb).  
En tots els elements formigonats in situ s’aplicarà com a mínim el recobriment establert per 
l’article 37.2.4 de la EHE-08, que en aquest cas és de 45mm.  
 

2.4.2 Formigó 
Les característiques del formigó per a assegurar-ne la seva durabilitat són les següents 

� Ambient:  IV+Qb 
� Resistència característica mínima= 30 N/mm2 

� Màxima relació a/c =0,50 
� Tamany màxim àrid= 20 mm 
� Consistència del formigó: Plàstica 
� Con d’Abrams: 3-5 
� Sistema de compactació: vibrat 
� Mòdul d’elasticitat (Ec)= 23,3 N/mm2 



Annex 12-Càlculs estructurals 
 
 

5 

� Recobriment mínim= 45 mm 
� Quantitat mínima de ciment= 350 kg/m3 

� Màxima obertura de fissura= 0,1 mm 
� Designació del formigó = HA-30/P/20/IV+Qb 

2.4.3 Control i execució 
El nivell de control d’execució serà normal, per tant segons l’article 12 de la EHE-08, el 
coeficients de majoració de les càrregues permanents és de 1,5 i el de les càrregues 
permanents de valor no constant i variables és de 1,6. 

� Nivell de control previst: Normal 
� Coeficient de  majoració accions desfavorables permanents= 1,5 
� Coeficient de  majoració accions desfavorables permanents= 1,6 

2.4.4 Acer en barres 
S’ha optat per un acer B 500 S amb les característiques que s’indiquen a la següent taula 
extreta de l’art. 32.2 de la EHE-08. 

Taula 1 Característiques de l’acer de les barres de les armadures 

 
 

2.4.5 Acer als enreixats (mallazos) 
Segons l’article 32.3 de la EHE, l’acer als enreixats tindrà la designació i el límit elàstic 
següents: 

� Designacio: B-500-T 
� Límit elàstic= 500N/mm2 

2.5 Accions i hipòtesis de càrrega 

2.5.1 Accions a considerar 
Segons les indicacions del llibre “Hormigón armado”, les accions que cal considerar per el 
càlcul d’estructures soterrades parcialment o totalment com és el cas dels elements del present 
projecte són: 

� les empentes del terreny 
� la pressió hidrostàtica  



Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Pont d’Armentera 
 

6 
 

� altres sobrecàrregues que poden actuar sobre el terreny adjacent a l’estructura o inclús 
en la pròpia estructura. 

 
En el cas en que el nivell freàtic de l’aigua es trobi per sobre de la solera, a l’empenta del 
terreny també caldrà sumar-li la pressió hidrostàtica. No es consideren les càrregues 
permanents del pes propi, ja que són esforços horitzontals en murs els quals han de tenir-se en 
compte per al dimensionament. Tampoc es consideren pel càlcul sobrecàrregues d’ús, ni 
presència de neu o vent. 
 
Per limitar les accions tèrmiques i reològiques del formigó es preveu una quantitat geomètrica 
mínima d’armadura d’acord amb l’article 42 de la EHE. 
 
La organització estructural del dipòsites la d’una estructura monolítica formada per plaques 
empotrades entre sí. Així, les parets i la solera formen un bloc solidari i no cal considerar 
l’estabilitat dels murs a volcament, ja que aquests no es consideren independentment. 
 
Les accions que es consideraran per el càlcul dels dipòsits són: 
 

� Empenta en repòs del terreny sobre el trasdós dels murs. 
� Empenta sobre els murs com a conseqüència d’una sobrecàrrega al trasdós de 10 

kN/m2 
� Empenta de l’aigua al trasdós dels murs 
� Empenta de l’aigua al intradós dels murs 

 

2.5.2 Casos de càrrega 
Les situacions més desfavorables es donen en els següents casos: 

1. Empenta del terreny sobre el dipòsit buit 
 

 
2. Empenta del líquid de l’interior dels dipòsits plens quan encara no s’hagi 

realitzat el rebliment del trasdós. (empenta hidrostàtica) 

 
 

3. Empenta hidrostàtica i empenta del terreny 
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2.6 Combinacions de càlcul 
Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeix a calcular les combinacions 
possibles amb els coeficients de majoració i minoració corresponents d'acord als coeficients de 
seguretat i les hipòtesis bàsiques definides a l’article 12.2 de la EHE. 
 
Per els estats límits últims (ELU), el valor dels coeficients parcials  de majoració de les accions 
són els de la Taula 2. 

Taula 2 Coeficients parcials de seguretat per a les acciones, aplicables per a l’evaluació dels Estats Límit 
Últims 

 

2.7 Quantia mínima d’armadura 
Segons l’article 42.3.2 de la EHE-08, s’ha de disposar una armadura mínima suficient per a 
resistir una força de tracció igual a la del bloc traccionar de la secció anterior a la de fissuració. 
En el cas de seccions rectangulars de formigó armat en flexió simple, si la resistencia del 
formigó és inferior a 50 N/mm2, la normativa proporciona la següent expressió simplificada: 

 
On Ac és l’àrea de la secció total de formigó. 
 
Segons l’article 42.3.5 i per el tipus d’acer seleccionat (B500S), es defineixen unes quanties 
d’armadura mínimes geomètriques (expressades en tant per mil de la secció total de formigó) 
particularitzades per metre lineal segons l’espesor de l’element. Per els elements que ens 
ocupa, lloses i murs, aquests percentatges són els seguents: 
 

Taula 3 Quanties mínimes, en tant per mil, referides a a secció total de formigó en lloses 

  Arm inferior  Arm superior  
 Arm long  0,90 ‰ 0,90 ‰ 
 Arm transv 0,90 ‰ 0,90 ‰ 
Espesor  de la llosa   cm 2/ml  

20 cm 
Arm long 1,80 1,80 
Arm transv 1,80 1,80 

25 cm 
Arm long 2,25 2,25 
Arm transv 2,25 2,25 
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30 cm 
Arm long 2,70 2,70 
Arm transv 2,70 2,70 

35 cm 
Arm long 3,15 3,15 
Arm transv 3,15 3,15 

40 cm 
Arm long 3,60 3,60 
Arm transv 3,60 3,60 

 

Taula 4 Quanties mínimes, en tant per mil, referides a a secció total de formigó en murs 

  Arm intrados  Arm trasdos 
 Arm ver.  0,90 ‰ 0,27 ‰ 
 Arm hor. 1,60 ‰ 1,60 ‰ 
Espesor de la llosa   cm 2/ml  

20 cm 
Arm ver. 1,80 0,54 
Arm hor. 3,20 3,20 

25 cm 
Arm ver. 2,25 0,675 
Arm hor. 4,00 4,00 

30 cm 
Arm ver. 2,70 0,81 
Arm hor. 4,80 4,80 

35 cm 
Arm ver. 3,15 0,945 
Arm hor. 5,60 5,60 

 
 

2.7.1 Reforç de les obertures en murs 
Els voltants de les obertures que es realitzin als murs es reforçaran segons s’indica a la Figura 
5. 

 
Figura 5 Reforç a les obertures dels murs 

2.8 Ancoratge d’armadures 
Les especificacions respecte a l’ancoratge de les armadures es defineixen a l’article 69.5  de la 
EHE. Prèviament, a l’article 66.5.2 es defineixen les longituds bàsiques d’ancoratge (lb), que 
depenen, entre altres factors, de les propietats d’adherència de les barres i de la posició que 
aquestes ocupen a la peça de formigó. 
 
Per barres en posició I: 

∅</∅  
20

f
   m = l

yk2
bI  
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Per barres en posició II: 

∅</∅
14

f
   m 1,4 = l

yk2
bII  

 
On 
 
Φ: Diàmetre de la barra, en centímetres. 
m: Coeficient numèric, amb els valors indicats en la taula 69.5.1.2.a de la EHE en funció del 
tipus d'acer, obtingut a partir dels resultats experimentals realitzats amb motiu de l'assaig 
d'adherència de les barres. 
fyk: Límit elàstic garantit de l'acer, en/N mm2. 
 
La longitud neta d’ancoratge es defineix com: 

A
A  l = l

reals,

s
bnetab, β  

on β és el factor de reducció definit en la taula 69.5.1.2.b de la EHE. En qualsevol cas, aquest 
valor no serà inferior a l'indicat en l'art. 69.5.1.1 de la EHE. 

 

 
Per al cas de grups de barres, s'atendran els següents criteris: 

� Sempre que sigui possible, els ancoratges de les barres d'un grup es faran per 
prolongació recta.  



Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Pont d’Armentera 
 

10 
 

� Quan totes les barres del grup deixen de ser necessàries en la mateixa secció, la 
longitud d'ancoratge de les barres serà com a mínim: 

− 1/3 lb per a grups de 2 barres 
− 1/4 lb per a grups de 3 barres 
− 1/6 lb per a grups de 4 barres 

3 Dimensionament dels dipòsits circulars 
 
El dimensionament dels dipòsits circulars (reactor biològic, decantador secundari i espessidor 
de fangs) es realitza seguint els criteris i mètodes simplificats proposats en el llibre “Hormigón 
Armado” de Jiménez Montoya. 
 

3.1 Lleis d’esforços produïdes per les sol·licitacions 
Les accions principals que influeixen en el càlcul d’un dipòsit circular parcialment soterrat són: 

1. Pressió hidroestàtica amb el dipòsit ple 
2. Empenta de les terres en repòs 

Es fa la hipòtesi de simetria de revolució, tot i que estrictament, només és vàlida per a la 
empenta hidrostàtica. 
 

3.1.1 Determinació de l’empenta hidroestàtica  
Per al dimensionament dels dipòsits circulars és necessari conèixer la llei d’esforços de tracció 
circunferencial degut a l’empenta hidroestàtica de l’aigua. Segons Jiménez Montoya et al., 
existeixen dues formulacions per a l’estudi de dipòsits cilíndrics amb unió monolítica entre 
solera i paret: 

a) El dipòsit suporta petites pressions: el càlcul elemental de la paret cilíndrica es 
pot efectuar aplicant les fòrmules corresponents a seccions tubulars. 

b) El dipòsit suporta pressions significants: el càlcul ha de considerar el esforços 
de flexió fruit de la incomptabilitat de deformacions entre la part cilíndrica i la 
solera. 

En el cas dels dipòsits a projectar a la EDAR del Pont  d’Armentera, les pressions a les que 
estan sotmesos aquests elements són significants i, per tant, s’opta per la formulació composta, 
és a dir, la que considera esforços de membrana i esforços de flexió. 
 
La formulació assumeix que la paret del dipòsit és com una làmina cilíndrica de revolució. Així, 
un element de paret està sotmés als esforços de la parteix de la consideració d’un element de 
la pared (Figura 6) 
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Figura 6 Esquema dipòsit circular i esforços en un element de paret 

La determinació del moment flector vertical (Mpx) i l’axil (Np) d’acord amb aquesta formulació, 
queda recollida a les següents taules adimensionals. 

 
Figura 7 Mètode gràfic pel càlcul de Mpx (Jiménez Montoya et al. 2009) 
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Figura 8 Mètode gràfic pel càlcul de Np (Jiménez Montoya et al. 2009) 

3.2 Espesors 
Segons les recomanacions de Jiménez Montoya,  pera  dipòsits circulars de menys de 6 metres 
d’alçada, l’espesor de la paret és: 

 

e = 0,05·h + 0,01·r = 0,24 
On h és l’altura i r el radi del dipòsit. 
Per a la solera es recomana un espesor igual o superior al de les parets laterals 
Cal tenir en compte que el gruix mínim de les parets laterals i la solera és de 20 cm. 
 

3.3 Reactor biològic 

3.3.1 Dades de partida 
Dimensions 

� Diàmetre: 16 m 
� Pendent de la solera: 1/12 V:H 
� Altura útil: 4 m 
� Espesor paret: e = 0,05·4 + 0,01·8 = 0,28 m. S’adopta un espesor de 30 cm 
� Espesor solera: e’=40 cm 

Formigó 

� Resistència de projecte del formigó = 30 N/mm2 
� Coeficient de seguretat: γc=1,5  
� Fcd= 20  N/mm2 
� Recobriment: 50 mm 

Acer 

� Acer: B500S 
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� Coeficient de seguretat: γs=1,15 
� Fyd= 435  N/mm2 

Fissuració 

� Obertura màxma fissura= 0,1 mm 

Pes específic 

� Aigua residual = 10,5 kN/m3  
� Terres = 20,0 kN/m3  

Característiques terreny 
Tensió admissible= 200 kN/m2 
 

3.3.2 Mur 

3.3.2.1 Comprobació a tallant 

En primer lloc es comprova si l’espesor de les parets és suficient per a resistir els esforços 
tallants sense necessitat d’armadura trannsversal. La comprovació es fa seguint les 
expressions de l’article 44.2.3.2 de la EHE-08 
 

�� · ���� ≤ �	 = 0,12 · �1 + �200� � · �100 · � · ���� · � 

On: 
d(cantell útil)= e-recobriment-ϕ/2 
ρ= quantia geomètica de l’armadura longitudinal principal de tracció (ρ=0,002) 
 
El tallant màxim degut a la pressió hidrostática que té lloc a la base de la paret i es calcula com 
 ���� =∝�· � · � · � 
El valor de αv s’obté a partir de la relació x/h i el parámetre K, segons la taula 25.6 de Jiménez 
Montoya 

 � = 1,3 · ℎ√� · � = 1,3 · 4√8 · 0,30 = 3,36 

 
Interpolant de la taula per a K=3,36 s’obté αv =-1,683. Així, el tallant màxim val ���� = −1,683 · 8 · 0,30 · 10,5 = −42,412 )*/,- 
 
Per calcular e tallant últim es fa la hipòtesi de que s’utilitzen barres de 12 mm de diàmetre. Així, 
el canto útil val 0,244 m i el tallant últim és: 

�	 = 0,12 · �1 + �200244� · �100 · 0,002 · 30� · 244 = 101,375 )*/, 

Amb aquestes dades ja es pot calculat el coeficient de seguretat, que ha de ser superior a 1,5 
per a tal que l’espesor sigui adequat i no siguin necessàries armadures de tallant. 
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�� = �	���� = 101,37542,412 = 2,4 > 1,5 

3.3.2.2 Armadura vertical a la paret 

L’armadura vertical de la paret es determina a partir de la comprovació de l’estat límit de 
fissuració, ja que és l’estat que presenta major restricció i el moment màxim (mve) que té lloc a 
l’encastament entre el mur i la solera. Es dimensiona segons la figura 25.15 i la taula 25.6 del 
llibre “Hormigón Armado”. 
El moment màxim mve val ,�0 =∝�· � · � · � · ℎ 
Per K=3,36, s’obté αm =0,203. Així, el moment màxim a la paret és: ,�0 = 0,203 · 8 · 0,30 · 10,5 · 4 = 20,462 )* · ,/, 
A partir d’aquí es pot calcular el mòdul de fissuració k i l’armadura vertical necessària. 

) = 0,75 · ,�011,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 20,46211,39 − 0,303 · 0,304 · 10000 = 0,016 )*/,5 

 

 

Figura 9 Àbac mòdul de fissuració-separació entre barres per un ample de fissura de 0,1 mm (Jiménez 
Montoya el al., 2009) 

S’observa que l’àbac no recull valors per a l’armadura per al valor de K obtingut. Per tant, es 
prend l’armadura mínima mecànica recomenada 6�78,�0� = 0,04 · 0,30 · 49:5; = 551,7 ��<

�  �ϕ 12 cada 20 cm per cara 

 
Aquesta armadura és superior a l’amadura mínima geomètrica. 

3.3.2.3 Comprovació de la secció a ruptura 

Cal comprovar aquesta secció a ruptura, per tant, el coeficient de seguretat, ��, no ha de 

resultar inferior a 1,4. 

� Cantell útil: d= e-recobriment-ϕ/2=0,30-0,05-0,006=0,244 m 
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� Quantia mecànica: = = >?·�@A4·B·C·D·�EA = 0,101 

� µ=ω (1-0,6 ω)= 0,0949 
� Moment últim: mu= µ·2·π·r·d2·fcd=5979,97 kN·m �113,00 kN·m/m 

� Coeficient de seguretat: �� = �F�GH = II549,:J4 = 5,5 ≫ 1,4� OK 

3.3.2.4 Armadura horitzontal a la paret 

L’armadura horitzontal a la paret es calcular a partir de l’esforç de tracció màxim (np) LM =∝· � · � · ℎ 

On α s’obté de la Figura 8 per a K=3,36, resultant α=0,38. Per tant, LM = 0,38 · 8 · 10,5 · 4 = 127,68 )*/, 

Es considera una tensió admissible a l’acer de 100 N/mm2 per a calcular l’àrea d’acer 
necessària 

6N = LMO�D� = 127,68100000 = 1276,8 ,,4/,- 
Aquesta armadura es reparteix entre les dues cares de la paret. Per tant, a cada cara hi ha 
633,9 mm2/ml d’acer (armadura superior a la mínima geomètrica) i es disposen ϕ 12 cada 15 
cm per cara. 

3.3.3 Solera 
Per a calcular l’armat a la solera es distingueix entre la  cara inferior i la cara superior 
d’aquesta. 
 

3.3.3.1 Armadura inferior de flexió 

El moment flector a la cara interior es calcula amb la següent expressió: , = 0,34 · � · P = 0,34 · 8 ·30,39=82,66 kN·m/m 
On  
p: pes de la paret del dipòsit (kN/m) =30,39 kN/m 
r: radi del dipòsit=8 m 
El mòdul de fissuració és  

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 82,6611,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,039 )*/,5 

 
I l’armadura a col·locar segons la Figura 9 és ϕ 20 a 20 cm, que representa una àrea d’acer de 
1570,8 mm2/m 
 

3.3.3.2 Armadura inferior de tracció 

A l’armat de flexió calculat prèviament, s’ha d’afegir la necessària per resistir l’axil de tracció 
com a consequència de l’empenta hidroestàtica. L� = 0,5 · ℎ4 · � · 11 − Q3 = 0,5 · 44 · 10,5311 − 0,383 = 52,08 )*/, 

6N = L�O�D� = 52,08100000 = 520,8 ,,4/,- 
Per tant, a la cara inferior de la solera serà necessària una àrea d’acer igual a 
1570,8+260,4=1831,2 mm2/m, que correspon a ϕ 16 a 10 cm 
 

3.3.3.3 Armadura superior de flexió 

El moment a la cara superior és   , = ,�0 = 20,462 )* · ,/, 
El mòdul de fissuració és  
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) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 20,46211,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,010 )*/,5 

 
I l’armadura a col·locar és l’armadura mínima mecànica segons l’expressió 

6�78,�0� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63 ,,4,  

 
Afegint-hi l’armadura de tracció superior, s’obté una àrea total d’acer a la cara superior de la 
solera de 735,63+260,4=996,03 mm2/m� ϕ 16 a 20 cm 
 

3.3.4 Comprovació de la fonamentació 
La fonamentació te lloc per recolzament de la solera, és a dir, sense cap tipus de fonamentació 
o sabata.  A continuació es comprova que la capacitat portant del terreny és suficient per a 
soportar la càrrega (N) del pes propi del dipòsit i l’aigua. 
 
N= Pes formigó+Pes aigua 
Pes formigó= 25 kN/m3 ·139,2 m3=3490 kN 
Pes aigua=10,5·745=7823 kN 
 
La tensió transmessa al terreny és: 

O = *6 = 3490 + 7823R · 84 = 56,3 )*,4 

La càrrega admissible del terreny s’estima en 200 kN/m2  i es requereix un coeficient de 
seguretat igual a 3.  

��7 = 20056,3 = 3,55 > 3 

3.3.5 Resum armadures reactor biològic 
Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 12 a 20 cm ϕ 12 a15 cm 
Solera  Inferior Superior 

 ϕ 16 a 10 cm ϕ 16 a 20 cm 
 

3.4 Decantador secundari 
El decantador secundari s’ha projectat de forma compacta, és a dir concèntric, amb el reactor 
biològic. El comportament del decantador s’ha estudiat independentment, analizant 2 casos i 
dimensionant l’armadura pel cas més desfavorable. 

1. Reactor buit i decantador ple d’aigua 
2. Reactor ple i decantador buit 

Es mostren els càlculs corresponents al cas 1, ja que és el cas més desfavorable. 

3.4.1 Dades de partida 
Dimensions 

� Diàmetre exterior=8 m 
� Pendent de la solera: 10% 
� Altura útil: 4 m 
� Espesor paret: e = 0,05·4 + 0,01·4 = 0,24 m. S’adopta un espesor de 30 cm 
� Espesor solera: e’=40 cm 

Formigó 
� Resistència de projecte del formigó = 30 N/mm2 
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� Coeficient de seguretat: γc=1,5  
� fcd= 20  N/mm2 
� Recobriment: 50 mm 

Acer 
� Acer: B500S 
� Coeficient de seguretat: γs=1,15 
� Fyd= 435  N/mm2 

Fissuració 
� Obertura màxma fissura= 0,1 mm 

Pes específic 
� Aigua residual = 10,5 kN/m3  
� Terres = 20,0 kN/m3  

Característiques terreny 
Tensió admissible=200 kN/m2 

3.4.2 Mur 
La comprovació del decantador secundari es realitza seguint el mateix procediment que per el 
reactor biològic. 

3.4.2.1 Comprobació a tallant 
Segons l’article 44.2.3.2 de la EHE-08, 
 

�� · ���� ≤ �	 = 0,12 · �1 + �200� � · �100 · � · ���� · � 

On: 
d(cantell útil)= e-recobriment-ϕ/2 
ρ= quantia geomètica de l’armadura longitudinal principal de tracció (ρ=0,002) 
 
El tallant màxim degut a la pressió hidrostática que té lloc a la base de la paret i es calcula com 
 ���� =∝�· � · � · � 
El valor de αv s’obté a partir de la relació x/h i el parámetre K, segons la taula 25.6 de Jiménez 
Montoya 
 

� = 1,3 · ℎ√� · � = 1,3 · 4√4 · 0,30 = 4,75 

 
Interpolant de la taula per a K=4,75 s’obté αv =-2,500. Així, el tallant màxim val ���� = −2,500 · 4 · 0,30 · 10,5 = −31,5 )*/,- 
 
Per calcular e tallant últim es fa la hipòtesi de que s’utilitzen barres de 12 mm de diàmetre. Així, 
el canto útil val 0,244 m i el tallant últim és: 

�	 = 0,12 · �1 + �200244� · �100 · 0,002 · 30� · 244 = 101,375 )*/, 

Amb aquestes dades ja es pot calculat el coeficient de seguretat, que ha de ser superior a 1,5 
per a tal que l’espesor sigui adequat i no siguin necessàries armadures de tallant. 

�� = �	���� = 101,37531,5 = 3, > 1,5 
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3.4.2.2 Armadura vertical a la paret 
L’armadura vertical de la paret es determina a partir de la comprovació de l’estat límit de 
fissuració, ja que és l’estat que presenta major restricció i el moment màxim (mve) que té lloc a 
l’encastament entre el mur i la solera. Es dimensiona segons la figura 25.15 i la taula 25.6 del 
llibre “Hormigón Armado”. 
El moment màxim mve val ,�0 =∝�· � · � · � · ℎ 
Per K=4,75, s’obté αm =0,230. Així, el moment màxim a la paret és: ,�0 = 0,230 · 4 · 0,30 · 10,5 · 4 = 11,592 )* · ,/, 
A partir d’aquí es pot calcular el mòdul de fissuració k i l’armadura vertical necessària. 

) = 0,75 · ,011,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 11,59211,39 − 0,303 · 0,304 · 10000 = 0,009 )*/,5 

 
 
S’observa que l’àbac de la Figura 9 no recull valors per a l’armadura per al valor de k obtingut. 
Per tant, es pren l’armadura mínima mecànica recomenada 6�78,�0� = 0,04 · 0,30 · 49:5; = 551,7 ��<

�  �ϕ 12 cada 20 cm per cara 

 
Aquesta armadura és superior a l’amadura mínima geomètrica. 
 

3.4.2.3 Comprovació de la secció a ruptura 
Cal comprovar aquesta secció a ruptura, per tant, el coeficient de seguretat, ��, no ha de 

resultar inferior a 1,4. 
� Cantell útil: d= e-recobriment-ϕ/2=0,30-0,05-0,006=0,244 m 

� Quantia mecànica: = = >?·�@A4·B·C·D·�EA = 0,098 

� µ=ω (1-0,6 ω)= 0,0926 
� Moment últim: mu= µ·2·π·r·d2·fcd=2771 kN·m �110,3 kN·m/m 

� Coeficient de seguretat: �� = �F�GH = II9,5II,;S4 = 9,5 ≫ 1,4� OK 

 
3.4.2.4 Armadura horitzontal a la paret 

L’armadura horitzontal a la paret es calcular a partir de l’esforç de tracció màxim (np) LM =∝· � · � · ℎ 

On α s’obté de la Figura 8 per a K=4,75, resultant α=0,50. Per tant, LM = 0,50 · 4 · 10,5 · 4 = 84,00)*/, 

Es considera una tensió admissible a l’acer de 100 N/mm2 per a calcular l’àrea d’acer 
necessària 

6N = LMO�D� = 84,00100000 = 840 ,,4/,- 
Aquesta armadura es reparteix entre les dues cares de la paret. Per tant, a cada cara hi ha 420 
mm2/ml d’acer. No obstant, l’armadura  mínima geomètrica és 480 mm2/ml  i es disposen ϕ 12 
cada 20 cm per cara  

3.4.3 Solera 
Per a calcular l’armat ortogonal a la solera es distingueix entre la  cara inferior i la cara superior 
d’aquesta. 
 

3.4.3.1 Armadura inferior de flexió 
El moment flector a la cara interior es calcula amb la següent expressió: , = 0,34 · � · P = 0,34 · 4 · 30,39 = 41,33 )* · ,/, 
On  
p: pes de la paret del dipòsit (kN/m) =30,39 kN/m 
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r: radi del dipòsit=4 m 
El mòdul de fissuració és  

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 41,3311,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,020 )*/,5 

 
I l’armadura a col·locar segons la Figura 9 la mínima. 

6�78,�0� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63 ,,4,  

 
 

3.4.3.2 Armadura inferior de tracció 
A l’armat de flexió calculat prèviament, s’ha d’afegir la necessària per resistir l’axil de tracció 
com a consequència de l’empenta hidroestàtica. 
 L� = 0,5 · ℎ4 · � · 11 − Q3 = 0,5 · 44 · 10,5 · 11 − 0,503 = 42,00 )*/, 

6N = L�O�D� = 42,00100000 = 420 ,,4/,- 
 
Per tant, a la cara inferior de la solera serà necessària una àrea d’acer igual a 
735,63+210=945,63 mm2/m, que correspon a ϕ 16 a 20 cm 
 

3.4.3.3 Armadura superior de flexió 
El moment a la cara superior és  
 , = ,�0 = 11,592  )* · ,/, 
El mòdul de fissuració és  

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 11,59211,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,005 )*/,5 

 
I l’armadura a col·locar és l’armadura mínima mecànica segons l’expressió 

6�78,�0� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63 ,,4,  

 
Afegint-hi l’armadura de tracció superior, s’obté una àrea total d’acer a la cara superior de la 
solera de 735,63+210=945,63 mm2/m, que correspon a ϕ 16 a 20 cm 
 

3.4.4 Comprovació de la fonamentació 
La fonamentació te lloc per recolzament de la solera, és a dir, sense cap tipus de fonamentació 
o sabata.  A continuació es comprova que la capacitat portant del terreny és suficient per a 
soportar la càrrega (N) del pes propi del dipòsit i l’aigua. 
 
N= Pes formigó+Pes aigua 
Pes formigó= 25 kN/m3 ·49,13 m3=1228,4 kN 
Pes aigua=10,5·164,4=1726,2 kN 
 
La tensió transmessa al terreny és: 

O = *6 = 1228,4 + 1726,2R · 44 = 58,8 )*,4 

La càrrega admissible del terreny s’estima en 200 kN/m2  i es requereix un coeficient de 
seguretat igual a 3.  

��7 = 20058,8 = 3,40 > 3 
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3.4.5 Resum armadures decantador secundari 
Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 12 cada 20 cm ϕ 12 cada 20 cm 
Solera Inferior Superior 

ϕ 16 a 20 cm a ϕ 16 a 20 cm 
 

3.5 Espessidor de fangs 

3.5.1 Dades de partida 
Dimensions 

� Diàmetre=4 m 
� Pendent de la solera: ¼ V:H 
� Altura útil: 3,30 m 
� Espesor paret: e = 0,05·3,30 + 0,01·2 = 0,185m. S’adopta un espesor de 30 cm 
� Espesor solera: e’=40 cm 

Formigó 
� Resistència de projecte del formigó = 30 N/mm2 
� Coeficient de seguretat: γc=1,5  
� fcd= 20  N/mm2 
� Recobriment: 50 mm 

Acer 
� Acer: B500S 
� Coeficient de seguretat: γs=1,15 
� Fyd= 435  N/mm2 

Fissuració 
� Obertura màxima fissura= 0,1 mm 

Pes específic 
� Aigua residual = 10,5 kN/m3  
� Terres = 20,0 kN/m3  

Característiques terreny 
Tensió admissible=200 kN/m2 

3.5.2 Mur 
La comprovació de dipòsit de l’espessidor secundari es realitza seguint el mateix procediment 
que per el reactor biològic. 

3.5.2.1 Comprobació a tallant 
Segons l’article 44.2.3.2 de la EHE-08, 
 

�� · ���� ≤ �	 = 0,12 · �1 + �200� � · �100 · � · ���� · � 

On: 
d(cantell útil)= e-recobriment-ϕ/2 
ρ= quantia geomètica de l’armadura longitudinal principal de tracció (ρ=0,002) 
 
El tallant màxim degut a la pressió hidrostática que té lloc a la base de la paret i es calcula com 
 ���� =∝�· � · � · � 
El valor de αv s’obté a partir de la relació x/h i el parámetre K, segons la taula 25.6 de Jiménez 
Montoya 
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� = 1,3 · ℎ√� · � = 1,3 · 3,30√2 · 0,30 = 5,54 

 
Interpolant de la taula per a K=5,54 s’obté αv =-2,965. Així, el tallant màxim val ���� = −2,965 · 2 · 0,30 · 10,5 = −18,7 )*/,- 
 
Per calcular e tallant últim es fa la hipòtesi de que s’utilitzen barres de 12 mm de diàmetre. Així, 
el cantell útil val 0,244 m i el tallant últim és: 

�	 = 0,12 · �1 + �200244� · �100 · 0,002 · 30� · 244 = 101,375 )*/, 

Amb aquestes dades ja es pot calculat el coeficient de seguretat, que ha de ser superior a 1,5 
per a tal que l’espesor sigui adequat i no siguin necessàries armadures de tallant. 

�� = �	���� = 101,37518,7 = 5,4 > 1,5 

 
3.5.2.2 Armadura vertical a la paret 

L’armadura vertical de la paret es determina a partir de la comprovació de l’estat límit de 
fissuració, ja que és l’estat que presenta major restricció i el moment màxim (mve) que té lloc a 
l’encastament entre el mur i la solera. Es dimensiona segons la figura 25.15 i la taula 25.6 del 
llibre “Hormigón Armado”. 
El moment màxim mve val ,�0 =∝�· � · � · � · ℎ 
Per K=5,54, s’obté αm =0,238. Així, el moment màxim a la paret és: ,�0 = 0,238 · 2 · 0,30 · 10,5 · 3,30 = 4,948 )* · ,/, 
A partir d’aquí es pot calcular el mòdul de fissuració k i l’armadura vertical necessària. 

) = 0,75 · ,011,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 4,94811,39 − 0,303 · 0,304 · 10000 = 0,004 )*/,5 

 
 
S’observa que l’àbac de la Figura 9 no recull valors per a l’armadura per al valor de k obtingut. 
Per tant, es pren l’armadura mínima mecànica recomenada 6�78,�0� = 0,04 · 0,30 · 49:5; = 551,7 ��<

�  �ϕ 12 cada 20 cm per cara 

 
Aquesta armadura és superior a l’amadura mínima geomètrica. 
 

3.5.2.3 Comprovació de la secció a ruptura 
Cal comprovar aquesta secció a ruptura, per tant, el coeficient de seguretat, ��, no ha de 

resultar inferior a 1,4. 
� Cantell útil: d= e-recobriment-ϕ/2=0,30-0,05-0,006=0,244 m 

� Quantia mecànica: = = >?·�@A4·B·C·D·�EA = 0,098 

� µ=ω (1-0,6 ω)= 0,0922 
� Moment últim: mu= µ·2·π·r·d2·fcd=1380 kN·m �109,8 kN·m/m 

� Coeficient de seguretat: �� = �F�GH = I9S,T:,S:T = 22 ≫ 1,4� OK 

 
3.5.2.4 Armadura horitzontal a la paret 

L’armadura horitzontal a la paret es calcular a partir de l’esforç de tracció màxim (np) LM =∝· � · � · ℎ 

On α s’obté de la Figura 8 per a K=5,54, resultant α=0,56. Per tant, LM = 0,56 · 2 · 10,5 · 3,30 = 38,81 )*/, 
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Es considera una tensió admissible a l’acer de 100 N/mm2 per a calcular l’àrea d’acer 
necessària 

6N = LMO�D� = 38,81100000 = 388,1 ,,4/,- 
Aquesta armadura es reparteix entre les dues cares de la paret. Per tant, a cada cara hi ha 194 
mm2/ml d’acer. No obstant, l’armadura  mínima geomètrica és 480 mm2/ml  i es disposen ϕ 12 
cada 20 cm per cara  

3.5.3 Solera 
Per a calcular l’armat ortogonal a la solera es distingueix entre la  cara inferior i la cara superior 
d’aquesta. 
 

3.5.3.1 Armadura inferior de flexió 
El moment flector a la cara interior es calcula amb la següent expressió: , = 0,34 · � · P = 0,34 · 2 · 24,75 = 16,83 )* · ,/, 
On  
p: pes de la paret del dipòsit (kN/m) =24,75 kN/m 
r: radi del dipòsit=2 m 
El mòdul de fissuració és  

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 16,8311,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,008 )*/,5 

 
I l’armadura a col·locar segons la Figura 9 és la mínima. 

6�78,�0� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63 ,,4,  

 
3.5.3.2 Armadura inferior de tracció 

A l’armat de flexió calculat prèviament, s’ha d’afegir la necessària per resistir l’axil de tracció 
com a consequència de l’empenta hidroestàtica. L� = 0,5 · ℎ4 · � · 11 − Q3 = 0,5 · 3,304 · 10,5 · 11 − 0,563 = 25,16 )*/, 

6N = L�O�D� = 25,16100000 = 251,6 ,,4/,- 
Per tant, a la cara inferior de la solera serà necessària una àrea d’acer igual a 
735,63+125,8=861,43 mm2/m, que correspon a ϕ 16 a 20 cm 
 

3.5.3.3 Armadura superior de flexió 
El moment a la cara superior és  
 , = ,�0 = 4,948  )* · ,/, 
El mòdul de fissuració és  

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 4,94811,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,002 )*/,5 

 
I l’armadura a col·locar és l’armadura mínima mecànica segons l’expressió 

6�78,�0� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63 ,,4,  

 
Afegint-hi l’armadura de tracció superior, s’obté una àrea total d’acer a la cara superior de la 
solera de 735,63+125,8=861,43 mm2/m, que correspon a ϕ 16 a 20 cm 
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3.5.4 Comprovació de la fonamentació 
La fonamentació te lloc per recolzament de la solera, és a dir, sense cap tipus de fonamentació 
o sabata.  A continuació es comprova que la capacitat portant del terreny és suficient per a 
soportar la càrrega (N) del pes propi del dipòsit i l’aigua. 
 
N= Pes formigó+Pes aigua 
Pes formigó= 25 kN/m3 ·16,54 m3=413,4 kN 
Pes aigua=10,5·37,71=396,0 kN 
La tensió transmessa al terreny és: 

O = *6 = 413,4 + 396,0R · 24 = 64,4 )*,4 

La càrrega admissible del terreny s’estima en 200 kN/m2  i es requereix un coeficient de 
seguretat igual a 3.  

��7 = 20064,4 = 3,1 > 3 

3.5.5 Resum armadures espessidor de fangs 
 

Mur Vertical Horitzontal 
ϕ 12 a 20 cm  12 a 20 cm  

Solera Inferior Superior 
ϕ 16 a 20 cm  ϕ 16 a 20 cm 

 

4 Recintes del pretractament 
 
El pretractament està format per diversos recintes (pou d’arribada, pou de gruixos i pou de 
bombament) els quals es poden assumir com a recintes rectangulars connectats en alguns 
casos, per obertures rectangulars que estan dotades de comportes per permetre el pas o 
evitar-lo. 
 
Es tractarà cada recinte de forma independent i es seguirà la metodologia simplificada per a 
dipòsits rectangulars exposada en el llibre Hormigón armado de JiméneZ Montoya. 
 

4.1 Lleis d’esforços produïdes per les sol·licitacions 
Els dipòsits rectangulars es consideren  com a recintes amb plaques empotrades entre sí amb 
els extrems lliures. Per determinar els moments flectors i les fletxes de disseny s’utilitzaran els 
valors de la taula 27.2 del llibre “Hormigón armado” on s’indiquen els esforços per unitat de 
longitud i la fletxa màxima, corresponent a les parets laterals, en funció de la màxima pressió 
hidrostàtica i l’empenta de les terres. A la taula següent d’indiquen aquests valors 
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Taula 5 Esforços i fletxes en plaques laterals rectangulars (Taula 27.2 Jiménez Montoya et al) 

 
 
A la  Figura 10 s’observen les variacions que experimenten els moments flectors com a 
conseqüència de la pressió hidrostàtica com de l’empenta de les terres. 

 

Figura 10 Moments flectors segons la càrrega aplicada (Jiménez Montoya et al) 

Finalment, la Figura 11 mostra una suggerència per a la disposició de l’armat en dipòsits 
rectangulars. 
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Figura 11 Disposició d’armadura en dipòsits rectangulars (Jiménez Montoya et al) 

Tot i que durant el funcionament normal de la instal·lació la làmina d’aigua no arribarà fins 
l’extrem superior, per el dimensionament i comprovació dels dipòsits s’ha considerat com si 
s’omplís completament per considerar la situació més desfavorable. 

4.2 Espesors 
Segons la bibliografia consultada, per a les parets de dipòsits rectangulars d’altura inferior a 6 
m es recomana el següent espesor: 

e = 0,1·h 
on h és l’altura d’aigua al dipòsit. 
Per a la solera es recomana un espesor igual o superior al de les parets laterals 
Cal tenir en compte que el gruix mínim de les parets laterals i la solera és de 30 cm. 
 

4.3 Dimensionament dels recintes 

4.3.1 Recinte 1: Obra d’arribada 
 

Taula 6 Dimensions obra d’arribada 

a 3,00 
b 3,00 
c 2,90 
Gruix parets 0,40 
Gruix solera 0,50 
Diàmetre forat canonada arribada 500 mm 



Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Pont d’Armentera 
 

26 
 

 

4.3.1.1 Comprovació a tallant 

El primer que cal comprovar és si el gruix de les parets és suficient per resistir els esforços 
tallants sense armadura transversal. 

�� · ���� ≤ �	 = 0,12 · �1 + �200� � · �100 · � · ���� · � 

On: 
d(canto útil)= e-recobriment-ϕ/2 
ρ= quantia geomètica de l’armadura longitudinal principal de tracció (ρ=0,002) 
 
El tallant màxim s’obté de la Taula 5 per a h/b=0,97 ���� =∝· U · ℎ = 0,310 · � · ℎ4 = 0,334 · 10,5 · 2,504 = 21,92)*/, 
 
Per calcular el tallant últim es fa la hipòtesi de que s’utilitzen barres de 12 mm de diàmetre. 
Així, el canto útil val 0,344 m i el tallant últim és: 

�	 = 0,12 · �1 + �200344� · �100 · 0,002 · 30� · 344 = 132,21 )*/, 

Amb aquestes dades ja es pot calculat el coeficient de seguretat, que ha de ser superior a 1,5 
per a tal que l’espesor sigui adequat i no siguin necessàries armadures de tallant. 

�� = �	���� = 132,2121,92 = 6,0 > 1,5 

4.3.1.2 Armadura a l’empotrament de les parets 

Ara es determinaran les armadures de flexió que es determinen per consideracions de 
fissuració. L'obertura màxima de fissures admesa serà wmàx = 0,1 mm. El càlcul de les 
armadures de flexió les determinarem per consideracions de fissuració. 
Així, per l’armadura vertical de l’empotrament de la paret, s’obté per h/b = 0,83 i resulta: 
 ,�0 =∝�0· U · ℎ4 =∝�0· � · ℎ5 = 7,22 )* · ,/, 
 
I el mòdul de fissuració, k, val 

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 7,2211,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,003 )*/,5 

I l’armadura a col·locar segons la Figura 9 és la mínima. 

6�78,�0� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63 ,,4,  

Que correspon a ϕ 16 a 25 cm 
 
Cal comprovar aquesta secció a ruptura, per tant, el coeficient de seguretat, ��, no ha de 

resultar inferior a 1,4. 
� Cantell útil: d= e-recobriment-ϕ/2=0,40-0,05-0,008=0,342 m 

� Quantia mecànica: = = >?·�@A�·D·�EA = 0,051 

� µ=ω (1-0,6 ω)= 0,0494 
� Moment últim: mu= µ·b·d2·fcd=347 kN·m �115,5 kN·m/m 

� Coeficient de seguretat: �� = �F�GH = II;,;V,44 = 16,0 ≫ 1,4� OK 

 
Anàlogament, es realitzen els mateixos càlculs per a l’armadura horitzontal d’empotrament de 
entrant a la taula corresponent, s’obté αhe. ,W0 =∝W0· U · ℎ4 =∝W0· � · ℎ5 = 0,037 · 10,5 · 2,55 = 6,07 )* · ,/, 
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I el mòdul de fissuració, k, val 

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 6,0711,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,003 )*/,5 

 
Segons la Figura 9, l’armadura a col·locar per a aques valor del mòdul de fissuració és la 
mínima. 

6�78,�0� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63 ,,4,  

 
A aquesta ultima armadura caldrà sumar-li la necessària per tracció com a conseqüència de 
l’empenta hidrostàtica. Aquestes armadures per a suportar l'embranzida hidrostàtic es calculen 
amb una tensió baixa d'acer, σs,adm=100 N/mm2, i poden disposar-se uniformement distribuïdes, 
la meitat en cada cara de la placa. Per a aquest dimensionament s’utilitzen els valors de la 
Taula 7 per a h/b=0,83 

 
Taula 7 Esforços de tracció i valor de β (Taula 25.3 de Jiménez Montoya) 

 
 
 

6XM = YM · Z · ℎ · �2 · O[,�D� = 0,28 · 3 · 2,5 · 10,52 · 100000 = 110,25 ,,4/, 

Per tant, el total d’armadura horitzontal d’empotrament és: 
As=735,63+55,125=790,76 mm2/m� ϕ 16 a 25 cm 

 

4.3.1.3 Armadura a la paret 

L’armadura a la paret es calcula de forma anàloga a la de l’empotrament, a partir desl 
coeficients α referits al moment. 
 ,�� =∝��· U · ℎ4 =∝��· � · ℎ5 = 0,0124 · 10,5 · 2,55 = 2,03 )* · ,/, 
 
I el mòdul de fissuració, k, val 

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 2,0311,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,001 )*/,5 

I l’armadura a col·locar segons la Figura 9 és la mínima. 

6�78,�0� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63 ,,4,  
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Que correspon a ϕ 16 a 25 cm 
 
Anàlogament, es realitzen els mateixos càlculs per a l’armadura horitzontal d’empotrament de 
entrant a la taula corresponent, s’obté αhe. ,W� =∝W�· U · ℎ4 =∝W�· � · ℎ5 = 0,0164 · 10,5 · 2,55 = 2,69 )* · ,/, 
 
I el mòdul de fissuració, k, val 

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 2,6911,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,001 )*/,5 

 
Que també correspon a l’armadura mínima (As,min=735,63 mm2/m) 
 
A aquesta ultima armadura caldrà sumar-li la necessària per tracció com a conseqüència de 
l’empenta hidrostàtica. Aquestes armadures per a suportar l’empenta hidrostàtica es calculen 
amb una tensió baixa d'acer, σs,adm=100 N/mm2, i poden disposar-se uniformement distribuïdes, 
la meitat en cada cara de la placa. Per a aquest dimensionament s’utilitzen els valors de la 
Taula 7 per a h/b= 0,83 
 

6XM = YM · Z · ℎ · �2 · O[,�D� = 0,28 · 3 · 2,5 · 10,52 · 100000 = 110,25 ,,4/, 

Per tant, el total d’armadura horitzontal a la paret és: 
As=735,63+55,125=790,76 mm2/m� ϕ 16 a 25 cm 

Que coincideix amb l’armadura a l’empotrament. 

4.3.1.4 Armadura inferior solera 

L’armadura inferior de la solera del dipòsit es calcula a partir dels moments unitaris originats pel 
propi pes propi de la paret (25 kN/m). Per els dipòsits de tamany petit i mitjà, no es necessita 
junta de dilatació i els moments deguts al pes propi es poden evaluar amb les següents 
expressions, quedan de banda de la seguretat. 

mae=mbe=0,1·p·(a+b)= 0,1·25·(3+3)=15 kN·m/m 
El mòdul de fissuració val:  

) = 0,75 · ,11,39 − �3 · �4 · 10000 = 0,75 · 1511,39 − 0,43 · 0,404 · 10000 = 0,007 )*/,5 

 
Que segons la Figura 9 correspon a l’armadura mínima (As,min=735,63 mm2/m). 
 
A l’armadura de flexió cal afegir-hi l’armadura de tracció per a resistir l’empenta hidroestàtica. 
L’àrea d’acer necessària, segons la Taula 7 és: 
 

6X� = Y� · Z · ℎ · �2 · O[,�D� = 0,441 · 3 · 2,5 · 10,52 · 100000 = 173,64 ,,4/, 

 
Per tant, l’àrea d’acer total a l’inferior de la solera és: 
  

As=735,63+86,82=822,45 mm2/m� ϕ 16 a 20 cm (col·locada en forma de graella) 

4.3.1.5 Armadura superior solera 

De forma anàloga, les armadures superiors de la placa de fons es determinen a partir dels 
moments d’empotrament dels inicis de les parets corresponents amb el reactor ple. 
Repetint els mateixos càlculs que en el cas anterior, resulta que per l’armadura superior també 
és necessària una graella on es disposaran φ16 cada 20cm. 



Annex 12-Càlculs estructurals 
 
 

29 

4.3.1.6 Junta de formigó entre solera i alçat 

La junta entre la solera i l’alçat és una junta inevitable i que, a més, està situada a la zona on el 
moment flector i el tallant són màxim. Les armadures es disposen a la zona per solapament i 
amb les longituds establertes a la EHE-08. La zona d’unió entre l’alçat i la solera s’ha de deixar 
amb la rugositat natural del vibrat. També és important la neteja de la zona amb aigua abans 
de formigonar, esperant que s’assequi la superfície i vibrant amb especial cura la primera 
tongada de l’alçat en la zona de contacte amb la solera. 

4.3.1.7 Resum armadures 

 
Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 16 a 25 cm  16 a 25 cm  
Solera Inferior Superior 

ϕ 16 a 20 cm  ϕ 16 a 20 cm 
 

4.3.2 Recinte 2: Pou de gruixos 
Els càlculs realitzats són els mateixos que per a l’obra d’arribada. En aquesta secció es 
mostren només els resultats finals. 

Taula 8 Dimensions pou de gruixos 

a 3,00 
b 3,00 
c 3,75 
Gruix parets 0,40 
Gruix solera 0,50 

 
 
 

 
Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 16 a 25 cm  16 a 25 cm  
Solera Inferior Superior 

ϕ 16 a 20 cm  ϕ 16 a 20 cm 
 
 

4.3.3 Recinte 3: Pou de bombament 
Taula 9 Dimensions pou de bombament 

a 2,50 
b 4,60 
c 3,75 
Gruix parets 0,40 
Gruix solera 0,50 

 
 
 

Mur Vertical Horitzontal 
ϕ 16 a 25 cm  16 a 25 cm  

Solera Inferior Superior 
ϕ 16 a 20 cm  ϕ 16 a 20 cm 
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4.3.4 Recinte 4: Arqueta de presentació 
Taula 10 Arqueta de presentació 

a 2,80 
b 2,80 
c 2,20 
Gruix parets 0,30 
Gruix solera 0,30 

 
 
 

 
Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 12 a 20 cm ϕ 12 a 20 cm  
Solera Inferior Superior 

ϕ 12 a 20 cm   ϕ 12 a 20 cm 
 
 

4.3.5 Recinte 4: Arqueta de mesura de cabal 
Taula 11 Arqueta de mesura de cabal 

a 2,00 
b 1,50 
c 1,30 
Gruix parets 0,25 
Gruix solera 0,30 

 
 
 

 
Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 12 a 20 cm ϕ 12 a 20 cm  
Solera Inferior Superior 

ϕ 12 a 20 cm   ϕ 12 a 20 cm 
 

5 Definició de l’edifici de pretractament i control 
 
En aquesta secció es defineixen les característiques principals  de l’edifici de pretractament i 
control de la EDAR del Pont d’Armentera. Es tracta d’un edifici prefabricat per el que no s’ha 
realitzat cap càlcul estructural. A continuació es presenten les accions a considerar i les 
característiques dels materials empleats per a complir amb criteris de durabilitat, que hauran de 
ser considerats per l’empresa de prefabricats a l’hora de fer els càlculs estructurals de l’edifici. 

5.1 Descripció general 
Es preveu la construcció  d’un sol edifici, on es distingueixen les següents estàncies: 

− Sala de pretractament (pou de gruixuts, pou de bombament, planta compacta de 
pretractament, contenidors) 

− Sala de bufants 
− Sala de deshidratació de fangs 
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− Sala de control 
− Sala de quadres elèctrics 
− Vestuari 
− Magatzem 

L’edifici consta de dos zones diferenciades en altura: una zona d’altura major degut a 
condicionants tècnics (6 m) i una altra zona de menor altura (4 m) on hi ha la sala de quadres, 
de  control i el magatzem 
L’edifici té una longitud de 30,60 i un ample de 15,00 m, resultant en una superfície construida 
de 374,2 m2 
 
La superfícies total es reparteix en les diferents estàncies de la següent manera: 

− Sala de quadres: 18,34 m2 
− Vestuaris i serveis: 17,24 m2 
− Sala de control: 10,00 m2 
− Magatzem: 17,82 m2 
− Circulació: 5,60 m2 
− Sala de pretractament: 228,17 m2 
− Sala de deshidratació de fangs: 36,52 m2 
− Sala de bufants: 35,31 m2 

L’edifici és prefabricat, construït amb pilars prefabricats de formigó HA-35 de 40x50 cm de 
secció. El paviment de la nau és de formigó HA-35, reglat de 20 cm d’espesor. El paviment de 
la zona de control consisteix en rajoles de gres premsat esmaltat de forma rectagular.  
La coberta és plana i no transitable i està formada per una llosa de formigó armat sobre la que 
es col·loca un fals sostre de reixeta d’alumini lacat. 
 
Les fonamentacions són de formigó i el tancament es col·loca sobre una sabata de formigó. El 
tancament està format per panells prefabricats pintats de color beige I amb sòcol de pedra 
calcària. La perfilaria de finestres és d’alumini blanc i les portes són de xapa d’hacer 
galvanitzat.  

5.2 Característiques dels materials 
Es considera una classe d’exposició normal d’humitat mitja, que correspon a una classe 
d’exposició IIb segons la EHE-08. Per a una resistència característica del formigó de 35 Mpa, el 
recobriment mínim pels elements prefabricats és de 25 mm.  
Les armadures seran barres corrugades d’acer  UNE 36068-1994 B500 S. 

 

5.3 Valors caracteristics de les accions 
Per a la determinació de les accions sobre l’edifici de la EDAR es segueixen els criteris 
especificats al “Documento Básico SE-AE” del Codi Tècnic d’Edificació. 

5.3.1 Accions permanents 
Les accions permanents són accions que actuen en tot moment i són constants en magnitud i 
posició.  Són el pes propi dels elements que conformen l’estructura i les càrregues mortes. 
Pes propi: Es dedueixen de la geometria teòrica de l’estructura 
Càrregues mortes: Pes especific d’elements no resistents. Els valors d’aquests pesos 
específics són proporcionats habitualment per els fabricants. En cas de no disposar d’aquesta 
informació es faran servir els llistats de l’annex C del DB-SE-AE. 
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5.3.2 Accions pemanents de valor no constant 
Són les accions exercides pel terreny natural o reblert sobre els elements de la estructura amb 
conatcte amb ell. L’acció del terreny és doble: pes sobre elements horitzontals i empenta sobre 
elements verticals. 
Les empentes es calculen per el cas no sísmic mitjançant les expressions del coeficient 
d’empenta actiu, pasiu i repòs establertes al Codi Tècnic d’Edificació : CTEDB-SE-C Seguridad 
Estructural: Cimentaciones. 
En cas que els pòrtics de l’edifici no estiguiguéssin ben arriostrats, s’haurien de considerar les 
acciones sísmiques, segons es descriu a l’annex 3: Geologia i Geotècnia. 

5.3.3 Accions variables 

5.3.3.1 Sobrecàrrega d’ús 

Segons la taula 3.1. del  CTE, s’apliquen els següents valors característics per a la 
determinació de la sobrecàrrega d’ús. 

Taula 12 Valors característics sobrecàrrea d’ús (Taula 3.1. CTE) 

 
 

5.3.3.2 Vent 

Per el càlcul de les accions del vent es considera el mètode recollit al CTE: Documento Básico 
SE-AE. Es considera una velocitat bàsica de referència de 29m/s i un terreny tipus III (Zona 
rural accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats com arbres o petites construccions) 
L’acció del vent genera una força perpendicular a la superfície de valor Qe que es calcula com: 

 
Qe=qb·ce·cp 

On: 
qb: pressió dinàmica del vent 
ce: coeficient d’exposició 
cp: coeficient eòlic. 
 
A continuació es mostren els extractes del CTE on apareixen les taules per a la determinació 
dels coeficients eòlic i d’exposició 
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Figura 12 Valors coeficient d’exposició 

 

 

Figura 13 Valors coeficient eòlic 



Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Pont d’Armentera 
 

34 
 

5.3.3.3 Neu 

L’acció de la neu sobre la coberta s’estableix en funció de l’altitut i la zona climàtica definida al 
CTE DB SE AE Acciones en la edificación. 
 

Qn= µ·sk 
On: 
µ= Coeficient forma de coberta 
sk=valor característic de la càrrega de neu sobre superfície horizontal. 
 
 
Catalunya es troba a la zona 2, i el Pont d’Armentera es troba a una altitud entre 300 i 400 m. 
Per tant, segons la taula E.2 del CTE DB SE AE Acciones en la Edificación, s’escull un valor de 
0,6 kN/m2 pera la sobrecàrrega de neu en superfície horitzontal.  
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1 Introducció i objectius 
 
En el present annex es presenta la comprovació mecànica del col·lector que transporta l’aigua 
per gravetat fins a la EDAR. El dimensionament mecànic dels tubs de polietilè es fa d’acord 
amb la  norma ATV 127:2000, recollida en la norma UNE 53331:1997 IN. El càlcul es duu a 
terme amb el software informàtic ASETUB, basat en la norma UNE 5333. 

2 Consideracions generals 

2.1 Classificació de les conduccions 
Segons la Norma UNE-EN 805:2000 les conduccions es classifiquen en tres grups: 
Conduccions rígides: són aquelles en que la seva capacitat de càrrega està limitada per la 
ruptura, sense que prèviament apareguin deformacions significatives en la seva secció 
transversal. 

− Conduccions flexibles: són aquelles en que la seva capacitat de càrrega està limitada 
per la seva deformació admissible. 

− Conduccions semirrígides: són aquelles en que la seva capacitat de càrrega pot estar 
limitada per la seva ruptura o per la seva deformació transversal. 

Una altra forma de classificar les conduccions seria com indica la norma europea prEN1295-
3:2001 en relació a la rigidesa o flexibilitat de la conducció. Aquest document introdueix un 
criteri de classificació a partir d’un paràmetre que es denomina rigidesa relativa, Sr 
 
No obstant, les classificacions existents no són absolutes, ja que la classificació de les 
conduccions no depèn també de les condicions de la instal·lació. De fet, es pot afirmar que les 
canonades d’acer i les de PEFV es comporten sempre de forma flexible, que les de formigó ho 
fan de forma rígida i que la resta (termoplàstics i fundició) són més imprevisibles en funció del 
seu diàmetre i de les condicions de la instal·lació. 
 
En el cas particular de les conduccions de polietilè, que és  el material que s’utilitza per els 
col·lectors del present projecte, es pot afirmar que  el seu comportament és generalment 
flexible. En la Figura 1 s’il·lustren els elements d’una rasa amb la terminologia que s’utilitzarà al 
llarg d’aquest annex. 

 
 

 

Figura 1 Elements d’una rasa 

Els esforços del terreny sobre una canonada flexible soterrada provoca una disminució del 
diàmetre vertical i un augment del diàmetre horitzontal de la canonada. El moviment horitzontal 
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de la canonada en direcció al material dels costats genera una resistència passiva que ajuda a 
suportar les càrregues del terreny. La resistència del terreny es determina a partir de la seva 
classificació, la densitat i la humitat. 

2.2 Accions 
En el present annex es definirà acció a tota causa que pugui originar una sol·licitud o efecte en 
la conducció. Es consideren per al càlcul mecànic dels col·lectors les següents accions d’acord 
amb la Norma NBE-88 “Acciones en la edificación” del Ministeri de Foment: 

1. Accions gravitatòries: són aquelles produïdes per elements constructius de la 
conducció o aquelles que puguin actuar pel fet de ser utilitzades. 

− Pes propi. És la càrrega fruït del propi pes de la conducció. 
− Càrregues permanents o c àrregues mortes. Són les càrregues que es  deuen 

als pesos dels elements constructius o instal·lacions fixes que hagi de suportat 
la conducció. 

− Sobrecàrregues d’ús. Són les originades pel fet d’utilitzar la canonada i on la 
seva magnitud i/o posició pot ser variable en el temps. 

o Càrrega pel pes de l’aigua al seu interior 
o Pressió interna actuants, inclòs el “golpe d’ariete”. 

2. Accions del terreny. Són les produïdes per els esforços passius del terreny com també 
els actius. Per la seva determinació cal considerar les condicions de l’instal·lació de la 
conducció, les característiques d’aquesta, el tipus de recolzament, el tipus de reblert, la 
naturalesa del terreny, etc. 

3. Accions del trànsit. Són les produïdes per l’acció dels vehicles que pod en transitar 
sobre la conducció. 

4. Accions climàtiques. Són les relacionades amb els incidències climatològiques. 
− Accions del vent. Són les produïdes per les pressions i succions que el vent 

origina sobre la superfície de la conducció. 
− Accions tèrmiques. Són les produïdes per les deformacions com a 

conseqüència dels canvis de temperatura. 
− Accions de la neu. Són les originades pel pes de la neu que, en les condicions 

climàtiques més desfavorables, podria acumular-se sobre la conducció. 
5. Accions del nivell freàtic. És l’esforç hidrostàtic generat per la presència d’aigua 

subterrània. 
6. Accions reològiques. Són les produïdes per les deformacions que experimenten els 

materials en el temps per retracció, fluencia sota les càrregues, etc. 
7. Accions sísmiques. Són les produïdes per les acceleracions dels moviments tectònics. 
8. Accions derivades de f uturs desequilibris que poden produir-se en les instal·lacions, 

com per exemple, petits assentaments del terreny per l’obertura de rases paral·leles 
que disminueixen la capacitat lateral del terreny. 

2.3 Hipòtesis de càrrega 
En les instal·lacions soterrades, com és el cas del present projecte, tot i la necessitat de 
considerar totes les accions indicades en l ’apartat anterior, les més rellevants són la pressió 
interior actuant, les accions del terreny i les de trànsit. Les situaciones de càrrega considerades 
en els càlculs mecànics dels col·lectors són: 

− Col·lector buit sota càrrega màxima de terres 
− Col·lector buit amb càrrega mínima de terres i acció del trànsit (a sota de camins) 
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3 Metodologia de càlcul 
 
El dimensionament de les canonades de polietilè s’ha realitzat segons el mètode de la norma 
ATV 127:2000, recollit en la norma UNE 53331:1997 IN. Aquesta norma té un 
desenvolupament complex, a o n intervenen paràmetres de gr an detall, per això, en a quest 
annex es recullen les línies bàsiques. Posteriorment, s’utilitzarà el programa informàtic 
ASETUB per realitzar els càlculs. Els passos del procés de c àlcul són els que es detallen a 
continuació: 

− Dades d’entrada. Característiques de les canonades i secció a calcular. 
− Classe de seguretat exigida. 
− Selecció del tipus d’instal·lació, nivell freàtic i tipus de recolzament. 
− Introducció de les sobrecàrregues. 
− Càlcul de les càrregues de terres i trànsit. 
− Distribució de càrregues. 
− Càlcul dels esforços, tensions, deformacions i estabilitat. 
− Verificació de tensions, deformacions i estabilitat. 

3.1 Dades d’entrada 
Les dades d’entrada per el càlcul mecànic dels col·lectors són: 

− Diàmetre nominal de la canonada. 
− Gruix de la paret. 

Amb aquestes dades s’obtenen els valors dels següents paràmetres: 

− Diàmetre exterior i interior de la canonada (mm). 
− Mòdul d’elasticitat a curt termini (N/mm2). 
− Mòdul d’elasticitat a llarg termini (N/mm2). 
− Pes específic (KN/m3). 
− Tensió de ruptura a flexo-tracció (N/mm2). 
− Tensió de ruptura a flexo-tracció a llarg termini (N/mm2). 
− Rigidesa circumferencial específica de la canonada (RCE) (KN/m2). 

3.2 Coeficients de seguretat 
Els coeficients de seguretats estan definits en base a la teoria de la fiabilitat. Es tenen en 
compte en aquest càlcul la dispersió de l’estabilitat de les canonades (resistència i dimensions) 
i les càrregues (propietats del terreny, càrregues rodants, condicions de posada en obra) 
D’acord amb la implicació que pugui tenir un possible error en la instal·lació, s’ha d’escollir la 
classe A o la classe B que estan associades a uns coeficients de seguretat. 
Segons la norma es distingeixen dues classes de seguretat: 

− Classe A: Cas general. (Amenaça a c apa freàtica, reducció del servei i fallida amb 
conseqüències econòmiques notables). 

− Classe B: Cas especial. (Sense amenaces de capa freàtica, dèbil reducció del servei i 
fallida amb conseqüències econòmiques importants) 

La Taula 1 mostra  el valor de coeficient de seguretat per cada classes de seguretat 
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Taula 1 Coeficients de seguretat segons la classe 

 
 

3.3 Característiques de la instal·lació 
Existeixen tres tipus d’instal·lacions: 
 
Tipus 1: instal·lació en rasa o terraplenat. Existeixen tres opcions diferents  segons els valors 
de l’amplada de la rasa, B, i el diàmetre de la canonada, D. 

 
En qualsevol dels tres casos cal introduir les següents dades: Amplada de la rasa al nivell de la 
generatriu superior (B), alçada de recobriment per sobre de la generatriu superior (H) i l’angle 
d’inclinació de les parets (β). 
 
Tipus 2: Instal·lació en rasa terraplenada 
  

 
En aquest cas cal introduir l’ample de la rasa al nivell de la generatriu superior (β), l’altrua del 
recobriment per sobre de la generatriu superior (H1), l’altura del recobriment del terraplè (H2) i 
l’angles d’inclinació de les parets (β). 
 
Tipus 3: Instal·lació de dos conduccions en la mateixa rasa. 
En aquest cas es consideren dues possibilitats: que les conduccions estiguin al mateix nivell o 
que estiguin a diferents nivells. 

− Conduccions al mateix nivell 

 
En aquest cas cal realitzar el càlcul de les canonades com si fossin tipus 1. El B serà el mateix 
variant el valor de la H. Si ambdues canonades tinguessin el mateix diàmetre, el càlcul només 
es faria una vegada. 
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− Conduccions a nivells diferents nivells 

 
En aquest cas es realitza el càlcul de la canonada superior com si fós tipus 1 i el de la inferior 
com si fós tipus 2. 
 

3.4 Nivell freàtic 
És necessari per el càlcul de l’estabilitat tenir en compte l’existència o no del nivell freàtic, ja 
que la pressió exterior de l’aigua maximitza l’efecte de les càrregues de les terres.  

3.5 Característiques del recolzament 
Existeixen 3 tipus de recolzament 

 
Tipus I: recolzament sobre llit granular 

− 2α = 60º 
− 2α = 90º 
− 2α = 120º 

Tipus II: Recolzament de formigó. (No utilitzat per tubs flexibles) 
Tipus III: Recolzament granular fins la clau de la canonada. D’acord amb la normativa 
correspon a: 

− 2α = 180º 

3.6 Característiques del terreny 
Segons la norma UNE 53331, es poden distingir quatre grups: 

− G1: terrenys no cohesius. Graves i sorres soltes. % fins (<0.06 mm) < 5%. 
− G2: terrenys poc cohesius. Graves i sorres poc argiloses o llimoses. 5< % finos 
− (<0.06 mm) <15%. 
− G3: terrenys mitjanament cohesius. Graves i sorres argiloses o llimoses. 15< % fins 

(<0.06 mm) < 40%. 
− G4: terrenys cohesius. Argiles, llims i terrenys amb mescla de components orgànics. 

En la rasa i al seu entorn es consideren quatre zones:  
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Z1: és la part superior de la canonada.  
Z2: Al voltant de l a canonada, fina a 3 0 cm 
per sobre de la clau. 
Z3: en la zona lateral de la rasa. 
Z4: en la zona interior de la rasa 

 
Es fan les següents recomenacions per a les diferents zones: 
 

− Zona 1, si hi ha molta alçada de t erres, s’acostuma a ut ilitzar el terreny propi de 
l’excavació. 

− Zona 2 es recomanable millorar amb un terreny d’aportació. 
− Zones 3 i 4 acostumen a estar constituïdes per el mateix grup de terreny. 

 
En general tot el terreny cal compactar-lo per a que formi una massa resistent i poc 
compressible. Segons aquesta norma es consideren sis intensitats de compactació, des del 
85% fins al 100% del Proctor Normal. 
 
A continuació s’indiquen les característiques del terreny, pes específic de les terres de 
rebliment i del terreny natural, segons els valors indicats a l a norma ja que no es disposa 
d’assajos. 
 
Tot seguit, es selecciona el sistema rebliment de la rasa, que determinarà l’angle de fregament 
amb les parets d’aquesta. Els sistemes de rebliment són: 

− Rebliment per capes sense control del grau de compactació. 
− Rebliment per capes en la zona de la canonada sense compactar per capes la resta de 

la rasa. 
− Rasa estibada, sense compactat posterior després de retirar les taules. 
− Rebliment per capes en tota l’alçada de la rasa, amb un grau de compactaciósuperior 

al 100% proctor estàndar. 

3.7 Angle de fregament intern 
La norma UNE 53331 fixa un angle de fregament intern per cada tipus de terreny 

 
Taula 2 Angle de fregament segons la tipologia de terreny 

 
 

3.8 Mòdul de compressió 
En la següent taula s’indiquen de forma tabulada els mòduls de c ompressió per a d iferents 
tipologies de terrenys en funció del grau de compactació. 
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Taula 3 Mòdul de compressió segons grau de compactació 

 
 

3.9 Condicions de les sobrecàrregues 
Per determinar la força sobre la canonada generada a les sobrecàrregues verticals, és 
necessari conèixer les sobrecàrregues concentrades, originades per les càrregues de t rànsit 
puntuals, localitzades a les rodes. 
 
Una vegada seleccionades les condicions d’instal·lació i execució, es determinen els factors 
que actuen sobre la canonada com a conseqüència de càrregues externes i internes, analitzant 
si la deformació és admissible. El procés continua amb el càlcul de l es sol·licitacions, 
determinant els esforços tangencials màxims així com la pressió crítica de col·lapsa, la pressió 
exterior de l’aigua i les accions simultànies quan existeixi capa freàtica. 
 
La norma UNE 53331 només considera el trànsit de vehicles i els classifica en quatre tipus: 

1. LT12. Trànsit lleuger (carrers locals). Vehicle lleuger de 12 tones de pes total. 
2. LH26. Trànsit mig-lleuger (carrers principals). Vehicle mig de 26 tones de pes total. 
3. LH39. Trànsit mig-pesat (vies urbanes). Vehicle mig de 39 tones de pes total. 
4. HT60. Trànsit pesat (vies interurbanes). Vehicle pesat de 60 tones de pes total. 

En la Taula 4s’indiquen les característiques del vehicles: 

Taula 4 Característiques dels vehicles segons la norma UNE53331 

 

 
Es consideren dos tipus de ferms: normal i irregular. Si el ferm és regular s’opta pel coeficient 
d’impacte fixa corresponent, però si és irregular cal escollir el coeficient d’impacte adequat: 

− Trànsit lleuger (fins a 12 tones) = entre 1.50 i 1.85. 
− Trànsit mig (superior a 12 tones i fins a 39 tones) = entre 1.40 i 1.75. 
− Trànsit pesat (superior a 39 tones) = entre 1.20 i 1.50. 

3.10 Càlcul de càrregues 
Càrrega de terres 
D’acord amb la fórmula Pe=Cz·γb·H, es calcula la càrrega vertical de terres Pe aplicant la teoria 
per obtenir Cz. 
 
Càrrega de trànsit 
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D’acord amb el tipus de trànsit escollit es calcula la càrrega vertical majorada Pv. 
 
Càrregues de superfície 
Els materials de r ebliments solts, les fonamentacions dels edificis i altres càrregues similars 
s’han de calcular i especificar-se en KN/m2. 

3.11 Càlcul de tensions 
La càrrega vertical sobre el col·lector es calcula amb la següent formulació 

 (rasa) 

 (rasa terraplenada) 
 
La càrrega horitzontal sobre la canonada té dues components: Una Qh que és la que genera el 
propi terreny dels costat i una altra Qh* que és en funció dels recolzaments de la canonada.  

 

3.12 Càlcul d’esforços 
Es calculen els moments flectors i les forces axials generades per les càrregues externes, el 
pes propi de la canonada i el pes de l’aigua. S’efectuen els càlculs en la clau, secció mitja i en 
la base de la canonada. 
L’esforç tangencial (σ) es calcula com 

 
On: 
N = suma de forces axials per unitat de longitud (KN/m) axials generats per l’acció del terreny 
(càrrega vertical (qvt), càrrega horitzontal (qh) i reacció horitzontal (qht)), a les accions 
gravitatòries (pes del tub (qt) i pes de l’aigua de l’interior (qa)) i la pressió interior (qpa). 
 

 
M= suma de m oments per unitat de longitud (KNm/m)Moments produïts per l’acció del 
terreny (càrrega vertical (qvt), càrrega horitzontal (qh) i reacció horitzontal (qht)), a les accions 
gravitatòries (pes del tub (qt) i pes de l’aigua de l’interior (qa)) i la pressió interior (qpa). 

 
 
S=Àrea de la secció de la paret de la canonada per unitat de longitud(cm2/cm) = 100 e (gruix 
del tub). 
W=moment resistent de la secció (cm3/m) = 100e·2/3 
αk= factor de correcció per curvatura. 
 
La determinació de deformacions verticals es calcula de la següent manera: 
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En el càlcul de deformacions s’obté la variació en el diàmetre vertical Dv com a conseqüència 
de les càrregues externes. 

3.13 Estabilitat 
Es calcula en primer lloc la càrrega crítica per col·lapsa que generen les terres, per a  curt i llarg 
termini.  

 
Posteriorment es calcula el valor crític de la pressió de l’aigua externa (pressió hidrostàtica de 
l’aigua referida a l’eix del tub: Pa = γa·(ha + D/2) per la presència de nivell freàtic.  

 

4 Comprovacions a realitzar 
 
Les principals comprovacions que s’han de fer en les canonades de polietilè soterrades són les 
següents: 

4.1 Hipòtesi 1: pressió interna positiva (Estat tensional) 
Quan només actua la pressió interna de l’aigua s’ha de comprovar que l’estat tensional produït 
per l’acció d’aquesta força no supera l’admissible. En el cas de fabricacions de canonades sota 
diferents sèries de pressions nominals, com és el cas dels plàstics, la comprovació anterior es 
pot substituir per verificar que la PN (pressió nominal de la conducció) sigui superior a la DP 
(pressió de di sseny), ja que el  concepte de P N va implícit el fet que el  tub resisteixi, en 
absència de càrregues externes, i de forma continuada i a llarg termini una pressió igual a la 
DP. 
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4.2 Hipòtesis 2: accions externes i pressió interna positiva (estat 
tensional i deformacions) 

S’ha de comprovar que actuant conjuntament ambdues accions, el coeficient de seguretat (C) a 
llarg termini per a esforços tangencials a flexo tracció (σ) és superior al valor admissible, 
d’acord amb els valors establerts per la norma UNE 53331:1997 IN. Els valors de l’esforç 
tangencial a flexo tracció admissible per la Norma són els següent: 

Taula 5 Esforç tangencial admissible 

 
Caldrà comprovar que la deformació produïda és inferior al 6% del diàmetre de la conducció 

4.3 Hipòtesis 3: Accions externes (estat tensional i deformacions) 
Cal verificar que quan actuen únicament les accions externes de la canonada, el coeficient de 
seguretat C a llarg termini per els esforços a flexo tracció és superior a l’admissible. Els valors 
són els de l a Taula 5. Caldrà comprovar que la deformació produïda és inferior al 6% del 
diàmetre de la conducció. 
Aquesta hipòtesi acostuma a ser menys limitant que la 2. 

4.4 Hipòtesis 4: Accions externes i pressió interna negativa (vinclament i 
col·lapse) 

El col·lapse d’una canonada pot ocórrer si la paret del tub es torna inestable a altes càrregues 
externes de terra o c àrregues d’aigua en el terreny, o pot ser crític quan es produeixen 
pressions negatives a profunditats relativament petites del rebliment, com pot succeir en 
canonades a poca pressió. Així hi ha dos tipologies de col·lapse: 

− Col·lapse per fluència a llarg termini com a r esultat d’una pressió extrema durant un 
llarg període de temps. 

− Col·lapse elàstic a curt termini com a resultat d’una pressió negativa sobtada o de una 
pressió externa molt elevada. 

Per tant, cal comprovar que el coeficient de seguretat C en vers el vinclament arriba almenys 
als valors exposats en la taula de la hipòtesis 2. Per comprovarho es pot utilitzar l’expressió: 

 

5 Càlculs realitzats 
 
La secció tipus de la rasa del col·lector es mostra a la Figura 2 
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Figura 2 Secció tipus rasa col·lector 

Un cop col·locat el col·lector sobre un llit de 0,10 m de sorra fina, es procedeix al reblert dels 
laterals dels tubs, amb el mateix material. Aquest procés es fa amb capes compactades 
d’espesor no superiors a 15 cm, amb un angle de recolzament de 60º. 
 
Els talussos de la secció tipus empleada són 2V:1H. 
 
El grau de compactació serà el mateix que el de la base i serà sempre igual o superior al 97% 
del Proctor Normal. S’intentarà que  no quedin espais buits sota el tub. 
 
Posteriorment, es procedeix al reblert de la rasa, fins a 30 cm per sobre de la clau del tub amb 
el material seleccionat. Es compacta a ambdós costats del tub, deixant sense compactar la part 
central. Finalment es finalitza el reblert  amb el material d’excavació no seleccionat per capes 
succesives  compactades d’altura no superior a 20 cm. 
 
Els coeficients de seguretat considerats són els de classe B, per ser els més restrictius, 
 
El tipus de instal·lació de la rasa és rasa estreta per a tubs de PVC. 
 
Es consideren unes càrregues de trànsit lleuger, ja que els camins que atravessen els 
col·lectors són camins veïnals. 
 
Finalment, les comprovacions s’han realitzat en els punts més desfavorables de màxima 
profunditat i mínima profunditat amb càrrega de t rànsit i sense. No s’ha realitzat cap 
comprovació específica per el col·lector de retorn, ja que els casos de profuditat màxima i 
mínima es donen al col·lector s’arribada.  
 

Taula 6 Punts de comprovació del col·lector 

Col·lector Profunditat PQ 
Arribada 1,2 m (mínima) 0+122 
Arribada 2,92 (maxima) 0+194 

 
 
 
Les dades exposades en aquest apartat han estat introduïdes en el programa de càlcul 
ASETUB, i  s’ha comprovat que les canonades són adequades. Els detalls dels càlculs es 
mostren a l’apèndix 1.

Material d’excavació no seleccionat 
 
Material seleccionat 0,30+d-d/2·(1-cosα) 
 
Sorra 0,10+d/2·(1-cosα) 
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APÈNDIX 1 
INFORMES CÀLCULS ASETUB
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En l’apèndix 1 de l ’annex 13 es  presenten els 4 i nformes de r esultats obtinguts durant la 
comprovació mecànica dels col·lectors. 
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               ASETUB PVC v2.1
               INFORME DE ACCIONES EN TUBOS DE PVC ENTERRADOS (UNE 53.331 IN)

             Informe número:  1
             Fecha:  21-3-2012
             A la atención de D./Dña.:  Mariona Pahisa
             Empresa / Entidad:  
             Dirección:  
             Ciudad:  , 
             Teléfono/Fax:  
             Correo eletrónico: 
             Referencia de Obra: EDAR El Pont d'Armentera

             RESULTADO DEL CÁLCULO:  INSTALACIÓN VÁLIDA
             (Si se aplican en la instalación los parámetros específicados en el cálculo)
             Coeficiente de seguridad aplicado en la instalación: B (>2)

             1. Características del tubo y la instalación.

                 TIPO DE CONDUCCIÓN: AGUA A PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.452-2)
                 Material del tubo:  PVC-U
                 Presión nominal:  bar (entre paréntesis, PN no habitual)
                 Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
                 Espesor:  e=6.2 mm
                 Diámetro interior:  di= 302,6  mm
                 Radio medio:  Rm= 154,4  mm
                 Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
                 Peso especifico:  P.esp.=14 kN/m3
                 Esfuerzo tang. maximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
                        Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN
                 Presión agua interior:  Pi = bar
                 Presión agua  exterior:  Pe=  0 bar

                 Instalacion en:  ZANJA
                 Cálculo de las acciones a:  LARGO PLAZO
                 Altura de la zanja:  H1=2.92 m
                 Anchura de la zanja:  B1=1.5 m
                 Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=63.43º
                 Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
                 Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
                 Tipo de relleno:  Poco cohesivo
                 Tipo de suelo:  Poco cohesivo
                 Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
                 Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
                 Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
                 Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2
                 Distancia entre ruedas:  a= m
                 Distancia entre ejes:  b= m
                 Sobrecarga concentrada:  Pc= kN
                 Sobrecarga repartida:  Pd= kN
                 Zona no pavimentada
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             2. Determinación de las acciones sobre el tubo a largo plazo.

                 2.1. Presión vertical de las tierras.

                  Debida a las tierras:  qv=32,91123 kN/m2
                  Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=0 kN/m2
                  Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
                  Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=32,91123 kN/m2

                 2.2. Presión lateral de las tierras

                 Reacción máxima lateral del suelo
                 a la altura del centro del tubo:  qht=22,16997 kN/m2

                 2.3. Deformación Relativa:  dv=3,33783 % --ADMISIBLE: cumple dv<=5%

                 2.4. Momentos flectores circunferenciales.

                  2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

                              En Clave:  Mqvt (Clave)=0,20478 kN m/m
                              En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,20791 kN m/m
                              En Base:  Mqvt (Base)=0,21576 kN m/m

                  2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

                              En Clave:  Mqh (Clave)=-0,08042 kN m/m
                              En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,08042 kN m/m
                              En Base:  Mqh (Base)=-0,08042 kN m/m

                  2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

                              En Clave:  Mqht (Clave)=-0,09566 kN m/m
                              En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,10993 kN m/m
                              En Base:  Mqht (Base)=-0,09566 kN m/m

                  2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

                              En Clave:  Mt (Clave)=0,00079 kN m/m
                              En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00091 kN m/m
                              En Base:  Mt (Base)=0,00108kN m/m

                  2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

                              En Clave:  Ma (Clave)=0,00699 kN m/m
                              En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0081; kN; m / m; "
                              En Base:  Ma (Base)=0,00957 kN m/m

                  2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

                              En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
                              En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m
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                  2.4.7. Momento flector total (M)

                              En Clave:  M (Clave)=0,03648 kN m/m
                              En Riñones:  M (Riñones)=-0,02658 kN m/m
                              En Base:  M (Base)=0,05033kN m/m

                 2.5. Fuerzas axiles.

                  2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

                              En Clave:  Nqvt (Clave)=0,1372 kN m/m
                              En Riñones:  Nqvt (riñones)=-5,08149 kN m/m
                              En Base:  Nqvt (Base)=-0,1372 kN m/m

                  2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

                              En Clave:  Nqh (Clave)=-2,08331 kN m/m
                              En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Nqh (Base)=-2,08331 kN m/m

                  2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

                              En Clave:  nqht (Clave)=-1,9751 kN m/m
                              En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Nqht (Base)=-1,9751 kN m/m

                  2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

                              En Clave:  Nt (Clave)=0,00335 kN m/m
                              En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02105 kN m/m
                              En Base:  Nt (Base)=-0,00335kN m/m

                  2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

                              En Clave:  Na (Clave)=0,149 kN m/m
                              En Riñones:  Na (Riñones)=0,05125 kN m/m
                              En Base:  Na (Base)=0,32779 kN m/m

                  2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

                              En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
                              En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/m
                              En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

                  2.5.7. Fuerza axil total (N)

                              En Clave:  N (Clave)=-3,76886 kN m/m
                              En Riñones:  N (Riñones)=-5,05129 kN m/m
                              En Base:  N (Base)=-3,87116kN m/m
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                 2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

                              En Clave: 5,1625 kN/mm2
                              En Riñones: -4,90727 kN/mm2
                              En Base: 7,33648 kN/mm2

                 2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

                              En Clave: 9,68524 --ADMISIBLE: cumple >2
                              En Riñones: 10,18897 --ADMISIBLE: cumple >2
                              En Base: 6,81526 --ADMISIBLE: cumple >2

                 2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

                     Debido al terreno: 5,18637 --ADMISIBLE: cumple >2

                     Debido a la presión ext. de agua :67,44795 --ADMISIBLE: cumple >2

                     Debido al terreno y al agua: 4,81604 --ADMISIBLE: cumple >2
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               ASETUB PVC v2.1
               INFORME DE ACCIONES EN TUBOS DE PVC ENTERRADOS (UNE 53.331 IN)

             Informe número:  2
             Fecha:  21-3-2012
             A la atención de D./Dña.:  Mariona Pahisa
             Empresa / Entidad:  
             Dirección:  
             Ciudad:  , 
             Teléfono/Fax:  
             Correo eletrónico: 
             Referencia de Obra: EDAR El Pont d'Armentera

             RESULTADO DEL CÁLCULO:  INSTALACIÓN VÁLIDA
             (Si se aplican en la instalación los parámetros específicados en el cálculo)
             Coeficiente de seguridad aplicado en la instalación: B (>2)

             1. Características del tubo y la instalación.

                 TIPO DE CONDUCCIÓN: AGUA A PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.452-2)
                 Material del tubo:  PVC-U
                 Presión nominal:  bar (entre paréntesis, PN no habitual)
                 Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
                 Espesor:  e=6.2 mm
                 Diámetro interior:  di= 302,6  mm
                 Radio medio:  Rm= 154,4  mm
                 Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
                 Peso especifico:  P.esp.=14 kN/m3
                 Esfuerzo tang. maximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
                        Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN
                 Presión agua interior:  Pi = bar
                 Presión agua  exterior:  Pe=  0 bar

                 Instalacion en:  ZANJA
                 Cálculo de las acciones a:  LARGO PLAZO
                 Altura de la zanja:  H1=1.2 m
                 Anchura de la zanja:  B1=1.5 m
                 Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=63.43º
                 Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
                 Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
                 Tipo de relleno:  Poco cohesivo
                 Tipo de suelo:  Poco cohesivo
                 Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
                 Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
                 Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
                 Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2
                 Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
                 Número de ejes de los vehículos:  2
                 Distancia entre ruedas:  a=2 m
                 Distancia entre ejes:  b=3 m
                 Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
                 Sobrecarga repartida:  Pd= kN
                 Zona no pavimentada
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             2. Determinación de las acciones sobre el tubo a largo plazo.

                 2.1. Presión vertical de las tierras.

                  Debida a las tierras:  qv=16,72078 kN/m2
                  Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=18,14442 kN/m2
                  Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
                  Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=34,86521 kN/m2

                 2.2. Presión lateral de las tierras

                 Reacción máxima lateral del suelo
                 a la altura del centro del tubo:  qht=11,57712 kN/m2

                 2.3. Deformación Relativa:  dv=4,86187 % --ADMISIBLE: cumple dv<=5%

                 2.4. Momentos flectores circunferenciales.

                  2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

                              En Clave:  Mqvt (Clave)=0,21693 kN m/m
                              En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,22026 kN m/m
                              En Base:  Mqvt (Base)=0,22857 kN m/m

                  2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

                              En Clave:  Mqh (Clave)=-0,03922 kN m/m
                              En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,03922 kN m/m
                              En Base:  Mqh (Base)=-0,03922 kN m/m

                  2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

                              En Clave:  Mqht (Clave)=-0,04995 kN m/m
                              En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,05741 kN m/m
                              En Base:  Mqht (Base)=-0,04995 kN m/m

                  2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

                              En Clave:  Mt (Clave)=0,00079 kN m/m
                              En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00091 kN m/m
                              En Base:  Mt (Base)=0,00108kN m/m

                  2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

                              En Clave:  Ma (Clave)=0,00699 kN m/m
                              En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0081; kN; m / m; "
                              En Base:  Ma (Base)=0,00957 kN m/m

                  2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

                              En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
                              En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m
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                  2.4.7. Momento flector total (M)

                              En Clave:  M (Clave)=0,13554 kN m/m
                              En Riñones:  M (Riñones)=-0,13264 kN m/m
                              En Base:  M (Base)=0,15004kN m/m

                 2.5. Fuerzas axiles.

                  2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

                              En Clave:  Nqvt (Clave)=0,14535 kN m/m
                              En Riñones:  Nqvt (riñones)=-5,38319 kN m/m
                              En Base:  Nqvt (Base)=-0,14535 kN m/m

                  2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

                              En Clave:  Nqh (Clave)=-1,01604 kN m/m
                              En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Nqh (Base)=-1,01604 kN m/m

                  2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

                              En Clave:  nqht (Clave)=-1,03139 kN m/m
                              En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Nqht (Base)=-1,03139 kN m/m

                  2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

                              En Clave:  Nt (Clave)=0,00335 kN m/m
                              En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02105 kN m/m
                              En Base:  Nt (Base)=-0,00335kN m/m

                  2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

                              En Clave:  Na (Clave)=0,149 kN m/m
                              En Riñones:  Na (Riñones)=0,05125 kN m/m
                              En Base:  Na (Base)=0,32779 kN m/m

                  2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

                              En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
                              En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/m
                              En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

                  2.5.7. Fuerza axil total (N)

                              En Clave:  N (Clave)=-1,74974 kN m/m
                              En Riñones:  N (Riñones)=-5,35299 kN m/m
                              En Base:  N (Base)=-1,86834kN m/m
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                 2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

                              En Clave: 21,15739 kN/mm2
                              En Riñones: -21,28992 kN/mm2
                              En Base: 23,4319 kN/mm2

                 2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

                              En Clave: 2,36324 --ADMISIBLE: cumple >2
                              En Riñones: 2,34853 --ADMISIBLE: cumple >2
                              En Base: 2,13384 --ADMISIBLE: cumple >2

                 2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

                     Debido al terreno: 4,89571 --ADMISIBLE: cumple >2

                     Debido a la presión ext. de agua :67,44795 --ADMISIBLE: cumple >2

                     Debido al terreno y al agua: 4,5644 --ADMISIBLE: cumple >2
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               ASETUB PVC v2.1
               INFORME DE ACCIONES EN TUBOS DE PVC ENTERRADOS (UNE 53.331 IN)

             Informe número:  3
             Fecha:  21-3-2012
             A la atención de D./Dña.:  Mariona Pahisa
             Empresa / Entidad:  
             Dirección:  
             Ciudad:  , 
             Teléfono/Fax:  
             Correo eletrónico: 
             Referencia de Obra: EDAR El Pont d'Armentera

             RESULTADO DEL CÁLCULO:  INSTALACIÓN VÁLIDA
             (Si se aplican en la instalación los parámetros específicados en el cálculo)
             Coeficiente de seguridad aplicado en la instalación: B (>2)

             1. Características del tubo y la instalación.

                 TIPO DE CONDUCCIÓN: AGUA A PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.452-2)
                 Material del tubo:  PVC-U
                 Presión nominal:  bar (entre paréntesis, PN no habitual)
                 Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
                 Espesor:  e=6.2 mm
                 Diámetro interior:  di= 302,6  mm
                 Radio medio:  Rm= 154,4  mm
                 Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
                 Peso especifico:  P.esp.=14 kN/m3
                 Esfuerzo tang. maximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
                        Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN
                 Presión agua interior:  Pi = bar
                 Presión agua  exterior:  Pe=  0 bar

                 Instalacion en:  ZANJA
                 Cálculo de las acciones a:  LARGO PLAZO
                 Altura de la zanja:  H1=2.92 m
                 Anchura de la zanja:  B1=1.5 m
                 Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=63.43º
                 Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
                 Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
                 Tipo de relleno:  Poco cohesivo
                 Tipo de suelo:  Poco cohesivo
                 Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
                 Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
                 Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
                 Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2
                 Sobrecargas concentradas debidas a tráfico: LIGERO (<12t)
                 Número de ejes de los vehículos:  2
                 Distancia entre ruedas:  a=2 m
                 Distancia entre ejes:  b=3 m
                 Sobrecarga concentrada:  Pc=40 kN
                 Sobrecarga repartida:  Pd= kN
                 Zona no pavimentada
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             2. Determinación de las acciones sobre el tubo a largo plazo.

                 2.1. Presión vertical de las tierras.

                  Debida a las tierras:  qv=32,91123 kN/m2
                  Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=5,44354 kN/m2
                  Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
                  Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=38,35477 kN/m2

                 2.2. Presión lateral de las tierras

                 Reacción máxima lateral del suelo
                 a la altura del centro del tubo:  qht=22,16997 kN/m2

                 2.3. Deformación Relativa:  dv=4,27353 % --ADMISIBLE: cumple dv<=5%

                 2.4. Momentos flectores circunferenciales.

                  2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

                              En Clave:  Mqvt (Clave)=0,23865 kN m/m
                              En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,2423 kN m/m
                              En Base:  Mqvt (Base)=0,25145 kN m/m

                  2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

                              En Clave:  Mqh (Clave)=-0,08042 kN m/m
                              En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,08042 kN m/m
                              En Base:  Mqh (Base)=-0,08042 kN m/m

                  2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

                              En Clave:  Mqht (Clave)=-0,09566 kN m/m
                              En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,10993 kN m/m
                              En Base:  Mqht (Base)=-0,09566 kN m/m

                  2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

                              En Clave:  Mt (Clave)=0,00079 kN m/m
                              En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00091 kN m/m
                              En Base:  Mt (Base)=0,00108kN m/m

                  2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

                              En Clave:  Ma (Clave)=0,00699 kN m/m
                              En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0081; kN; m / m; "
                              En Base:  Ma (Base)=0,00957 kN m/m

                  2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

                              En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
                              En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m
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                  2.4.7. Momento flector total (M)

                              En Clave:  M (Clave)=0,07035 kN m/m
                              En Riñones:  M (Riñones)=-0,06096 kN m/m
                              En Base:  M (Base)=0,08602kN m/m

                 2.5. Fuerzas axiles.

                  2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

                              En Clave:  Nqvt (Clave)=0,15989 kN m/m
                              En Riñones:  Nqvt (riñones)=-5,92198 kN m/m
                              En Base:  Nqvt (Base)=-0,15989 kN m/m

                  2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

                              En Clave:  Nqh (Clave)=-2,08331 kN m/m
                              En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Nqh (Base)=-2,08331 kN m/m

                  2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

                              En Clave:  nqht (Clave)=-1,9751 kN m/m
                              En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Nqht (Base)=-1,9751 kN m/m

                  2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

                              En Clave:  Nt (Clave)=0,00335 kN m/m
                              En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02105 kN m/m
                              En Base:  Nt (Base)=-0,00335kN m/m

                  2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

                              En Clave:  Na (Clave)=0,149 kN m/m
                              En Riñones:  Na (Riñones)=0,05125 kN m/m
                              En Base:  Na (Base)=0,32779 kN m/m

                  2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

                              En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
                              En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/m
                              En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

                  2.5.7. Fuerza axil total (N)

                              En Clave:  N (Clave)=-3,74616 kN m/m
                              En Riñones:  N (Riñones)=-5,89178 kN m/m
                              En Base:  N (Base)=-3,89386kN m/m
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                 2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

                              En Clave: 10,52362 kN/mm2
                              En Riñones: -10,3387 kN/mm2
                              En Base: 12,97765 kN/mm2

                 2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

                              En Clave: 4,75122 --ADMISIBLE: cumple >2
                              En Riñones: 4,8362 --ADMISIBLE: cumple >2
                              En Base: 3,85278 --ADMISIBLE: cumple >2

                 2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

                     Debido al terreno: 4,45029 --ADMISIBLE: cumple >2

                     Debido a la presión ext. de agua :67,44795 --ADMISIBLE: cumple >2

                     Debido al terreno y al agua: 4,17483 --ADMISIBLE: cumple >2
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               ASETUB PVC v2.1
               INFORME DE ACCIONES EN TUBOS DE PVC ENTERRADOS (UNE 53.331 IN)

             Informe número:  4
             Fecha:  21-3-2012
             A la atención de D./Dña.:  Mariona Pahisa
             Empresa / Entidad:  
             Dirección:  
             Ciudad:  , 
             Teléfono/Fax:  
             Correo eletrónico: 
             Referencia de Obra: EDAR El Pont d'Armentera

             RESULTADO DEL CÁLCULO:  INSTALACIÓN VÁLIDA
             (Si se aplican en la instalación los parámetros específicados en el cálculo)
             Coeficiente de seguridad aplicado en la instalación: B (>2)

             1. Características del tubo y la instalación.

                 TIPO DE CONDUCCIÓN: SANEAMIENTO SIN PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.456)
                 Material del tubo:  PVC-U
                 Presión nominal:  bar (entre paréntesis, PN no habitual)
                 Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
                 Espesor:  e=6.2 mm
                 Diámetro interior:  di= 302,6  mm
                 Radio medio:  Rm= 154,4  mm
                 Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
                 Peso especifico:  P.esp.=14 kN/m3
                 Esfuerzo tang. maximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
                        Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN
                 Presión agua interior:  Pi = bar
                 Presión agua  exterior:  Pe=  0 bar

                 Instalacion en:  ZANJA
                 Cálculo de las acciones a:  LARGO PLAZO
                 Altura de la zanja:  H1=1.2 m
                 Anchura de la zanja:  B1=1.5 m
                 Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=63.43º
                 Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
                 Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
                 Tipo de relleno:  Poco cohesivo
                 Tipo de suelo:  Poco cohesivo
                 Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
                 Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
                 Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
                 Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2
                 Distancia entre ruedas:  a= m
                 Distancia entre ejes:  b= m
                 Sobrecarga concentrada:  Pc= kN
                 Sobrecarga repartida:  Pd= kN
                 Zona no pavimentada
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             2. Determinación de las acciones sobre el tubo a largo plazo.

                 2.1. Presión vertical de las tierras.

                  Debida a las tierras:  qv=16,72078 kN/m2
                  Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=0 kN/m2
                  Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
                  Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=16,72078 kN/m2

                 2.2. Presión lateral de las tierras

                 Reacción máxima lateral del suelo
                 a la altura del centro del tubo:  qht=11,57712 kN/m2

                 2.3. Deformación Relativa:  dv=1,74301 % --ADMISIBLE: cumple dv<=5%

                 2.4. Momentos flectores circunferenciales.

                  2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

                              En Clave:  Mqvt (Clave)=0,10404 kN m/m
                              En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,10563 kN m/m
                              En Base:  Mqvt (Base)=0,10962 kN m/m

                  2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

                              En Clave:  Mqh (Clave)=-0,03922 kN m/m
                              En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,03922 kN m/m
                              En Base:  Mqh (Base)=-0,03922 kN m/m

                  2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

                              En Clave:  Mqht (Clave)=-0,04995 kN m/m
                              En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,05741 kN m/m
                              En Base:  Mqht (Base)=-0,04995 kN m/m

                  2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

                              En Clave:  Mt (Clave)=0,00079 kN m/m
                              En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00091 kN m/m
                              En Base:  Mt (Base)=0,00108kN m/m

                  2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

                              En Clave:  Ma (Clave)=0,00699 kN m/m
                              En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,0081; kN; m / m; "
                              En Base:  Ma (Base)=0,00957 kN m/m

                  2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

                              En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
                              En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m
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                  2.4.7. Momento flector total (M)

                              En Clave:  M (Clave)=0,02265 kN m/m
                              En Riñones:  M (Riñones)=-0,01802 kN m/m
                              En Base:  M (Base)=0,03109kN m/m

                 2.5. Fuerzas axiles.

                  2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

                              En Clave:  Nqvt (Clave)=0,06971 kN m/m
                              En Riñones:  Nqvt (riñones)=-2,58169 kN m/m
                              En Base:  Nqvt (Base)=-0,06971 kN m/m

                  2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

                              En Clave:  Nqh (Clave)=-1,01604 kN m/m
                              En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Nqh (Base)=-1,01604 kN m/m

                  2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

                              En Clave:  nqht (Clave)=-1,03139 kN m/m
                              En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
                              En Base:  Nqht (Base)=-1,03139 kN m/m

                  2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

                              En Clave:  Nt (Clave)=0,00335 kN m/m
                              En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02105 kN m/m
                              En Base:  Nt (Base)=-0,00335kN m/m

                  2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

                              En Clave:  Na (Clave)=0,149 kN m/m
                              En Riñones:  Na (Riñones)=0,05125 kN m/m
                              En Base:  Na (Base)=0,32779 kN m/m

                  2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

                              En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
                              En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/m
                              En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

                  2.5.7. Fuerza axil total (N)

                              En Clave:  N (Clave)=-1,82538 kN m/m
                              En Riñones:  N (Riñones)=-2,55149 kN m/m
                              En Base:  N (Base)=-1,7927kN m/m



                                                                                         Página nº: 4 

                 2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

                              En Clave: 3,28769 kN/mm2
                              En Riñones: -3,18585 kN/mm2
                              En Base: 4,62873 kN/mm2

                 2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

                              En Clave: 15,20823 --ADMISIBLE: cumple >2
                              En Riñones: 15,6944 --ADMISIBLE: cumple >2
                              En Base: 10,8021 --ADMISIBLE: cumple >2

                 2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

                     Debido al terreno: 10,20825 --ADMISIBLE: cumple >2

                     Debido a la presión ext. de agua :67,44795 --ADMISIBLE: cumple >2

                     Debido al terreno y al agua: 8,86633 --ADMISIBLE: cumple >2
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1 Introducció i objectius 
 
El present annex té per objecte la descripció de les diferents instal·lacions elèctriques i 
sistemes d’automatització i control que són necessàries per el funcionament de la EDAR del 
Pont d’Armentera. 

2 Reglamentació a considerar 
 
Les prescripcions tècniques aplicables als elements elèctrics de la EDAR són: 
 

− Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 
Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació i les Instruccions Tècniques 
Complementàries aprovades per Decret 12.224/1984, i publicat en el B.O.E. 1-8-84. 

− Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministre d’Energia. 
Decret de 12 de març de 1954. Real Decret 1.725/1.984 de 18 de juliol i modificacions 
posteriors. 

− Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 
aprovades per Real Decret 842/2.002. 

− Disposicions Mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en front 
al risc elèctric. Real Decret 614/2001, de 8 de juny. 

− Normes UNE d’aplicació. 

3 Distribució elèctrica baixa tensió 

3.1 Connexió de servei de companyia 
L’alimentació de Companyia es farà mitjançant un subministrament en baixa tensió  400/230V . 
Aquesta línia alimentarà la EDAR del Pont d’Armentera, mitjançant cable aïllat en rasa a la 
caixa general de protecció. La companyia realitzarà l’escomesa.  
 
S’instal·larà una caixa general de protecció tipus T-30 al costat de la porta d’accés principal a la 
planta, d’aquest quadre es farà l’escomesa soterrada fins el C.C.M. ( Centre de control de 
motors ) de la sala de control, situat en l’interior de la E.D.A.R.. 
 
La contractació es farà en Baixa Tensió 400/230V  a 50 Hz. 

3.2 Quadres elèctrics 
La instal·lació elèctrica en baixa tensió per tot el conjunt de la EDAR està formada pels 
següents quadres elèctrics: 
 
Q.G.P.: Quadre d’escomesa tipus T-30 per a 125 kW (400/230 V). 
 
C.C.M: Centre de control de motors (400/230 V). 
 
Q.C.: Quadre de compensació de reactiva  
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3.2.1 Generalitats dels quadres elèctrics 
Tots aquests quadres incorporen els mecanismes de protecció i maniobra dels receptors als 
que alimenten, i estaran dotats dels elements de comunicació per poder ser accionats des del 
control central situat en la sala de control. 
 
Tots els quadres tindran possibilitat de fàcil accés per la cara frontal dels mateixos. 
 
El quadre de comandament i control de motors disposarà d’un disjuntor general d’entrada de 
quadre amb relé tèrmic i protecció per sobre-intensitat  amb equip de mesura de tensió i 
d’intensitat. 
 
Els circuits d’alimentació a punts de consum s’han dividit de manera que es garanteixi una 
bona protecció selectiva per a cada consum i àrea diferenciada. 
S’ha tingut en compte un criteri d’elements de protecció i aparamenta pels diferents punts 
d’energia: 
 
1) Motors inferiors a 1 kW. 
Contactor per comandament, diferencial per fuites i protecció i disjuntor amb “disparo” tèrmic i 
sobre-intensitat. Els motors en aquest cas tindran “ arran  directe “. 

 
2) Motors entre 1 kW i 2 kW. 
Diferencial per fuites i protecció, disjuntor amb “disparo” tèrmic i sobre-intensitat, contactor per 
comandament. Els motors en aquest cas tindran “ arran directe “. 

 
3) Motors entre 2 kW a 7,5 kW. 
Diferencial per fuites i protecció, disjuntor amb “disparo” tèrmic i             sobre-intensitat, 
contactor de comandament i arrencador estàtic per obtenir una corba d’arran i d’aturada 
progressiva i normalitzada. 

 
4) Motors superiors a 7,5 kW. 
Diferencial per fuites i protecció, disjuntor amb “disparo” tèrmic i             sobre-intensitat, 
contactor de comandament i arrencador estàtic per obtenir una corba d’arran i d’aturada 
progressiva i normalitzada. 
 
5) Resta d’elements de distribució (il·luminació, preses de corrent). 
Diferencial i magnetotèrmic a cadascuna de les línies. 
La il·luminació exterior disposarà de dispositiu d’encesa per temps i per intensitat lumínica 
(circuit de control de il·luminació exterior ). 
 
 
Tots els motors disposaran d’una “ seta “ a peu de màquina per poder obrir el circuit 
directament en cas d’emergència. 

 
S’identificaran tots els extrems de cable de l’armari, ja siguin de potència o de maniobra, 
utilitzant senyalitzadors “adhoc” sobre els cables o borns, segons el cas. Les inicials 
d’identificació en el quadre correspondran en la seva totalitat a les indicades als esquemes. 
 
Sempre que sigui possible es mantindrà una única marca per cadascun dels elements d’aparellat 
que formin part dels quadres (interruptors, automàtics, contactors, disjuntors, etc). 
 
El disseny, la fabricació i les proves dels equips es sotmetran a l’última revisió de les 
recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), Reglament Electrotècnic 
Espanyol de Baixa Tensió, Normes UNE i altres disposicions legals vigents. 
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A l’interior de l’armari els circuits s’identificaran per rètols gravats, reblonats o cargolats i 
col·locats en la part frontal de les portes al costat de l’aparellat corresponent. 
 
L’embornament de la maniobra i cablejat auxiliar es realitzarà en tots els casos mitjançant 
terminals a pressió numerats segons un ordre lògic, finalitzant en regletes de borns modulars 
de poliamida muntades sobre carrils normalitzats DIN tractats amb zenc o bicromats. 
 
La connexió a interruptors contactors i fusibles i resta d’aparellat de potència es farà 
directament sobre els borns d’aquests a través de terminals a pressió subjectats als extrems 
dels cables. 
 

3.3 Cables de baixa tensió 
L’alimentació elèctrica als receptors es realitzarà amb cable tipus RV-K. Les principals 
característiques d’aquest tipus de cables són les següents: 

− Designació: RV-K 
− Material del conductor: Coure electrolític recollit 
− Tensió nominal de servei: 0,6/1 KV 
− Coberta exterior: PVC 
− Aïllament: XLPE 
− Llibre de plom 
− Temperatura màxima del conductor en curtcircuit: 250 ºC 
− Fabricació segons estàndards IEC 60502, IEEE 383, UNE-EN 50265-2-1, UNE 
− 21123 

Pels receptors reguladors amb variador de freqüència l’alimentació es realitzarà mitjançant 
cable apantallat tipus RVKV-K, de les següents característiques: 

− Designació: RVKV-K 
− Material del conductor: Coure electrolític recollit 
− Tensió nominal de servei: 0,6/1 KV 
− Aïllament: XLPE 
− Coberta exterior: PVC 
− Coberta interior: PVC 
− Pantalla: Corona de fils de coure col·locats helicoïdalment + contraespira de coure 
− Flexibilitat: Classe 5 
− Temperatura màxima del conductor en continu: 90ºC 
− Temperatura màxima del conductor en curtcircuit: 250ºC 
− No propagador de les flames/ IEC 60332-1/ UNE EN 50265-2-1/ NFC 32070-C2 
− No propagador de l’incendi s/ IEC 60332-3 / IEEE 383; NFC 32070-C1; UNE 
− 20432-3; UNE 20427 
− Fabricació segons estàndards UNE 21123-2 

3.4 Canalització del cablejat 
 
El cablejat en l’interior de l’edifici discorrerà per unes safates en reixeta d’acer galvanitzat, de 
secció adequada. 
 
Per a les canalitzacions en exterior les línies es canalitzaran en tub de PVC rígid de 16 mm de 
diàmetre. 
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En l’execució de conduccions elèctriques de baixa tensió s’aplicarà el “Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia  i les seves Instruccions 
Complementàries. Els conductors no tindran cap connexió fora del normal excepte en les 
caixes de derivació i mecanismes. Els empalmes i derivacions s’han de fer amb borns o 
regletes de connexió, prohibint-se expressament fer-ho per recargolament o enrolament del fils. 
 
Les connexions amb els consums es realitzaran mitjançant tubs, segons els casos, de secció 
adequada a la quantitat de conductors que contingui. Totes les connexions de tubs es 
realitzaran mitjançant les corresponents caixes de derivació. 
 
En la nostra instal·lació s’instal·laran per alimentar cadascun dels punts de consum un únic 
tipus de tub, el de PVC rígid per canalitzacions interiors que alimenten a punts de consum com 
pot ser motors, endolls e il·luminació sense rics específics. 
 
El tub es fixarà als paraments amb brides o abraçaderes protegides contra la corrosió i 
sòlidament subjectes. Els canvis de direcció s’han de fer mitjançant corbes d’acoblament. 
També es poden fer amb màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a 
la secció. 
 
En els casos de tub rígid de PVC, el tub tindrà grau de resistència al xoc 7 ó 9 com a mínim, 
connectat roscat. Les caixes de derivació seran de PVC estanques de IP-54 mínima. 

3.5 Protecció arrencada de motors 
Per a la protecció i accionament dels motors s’utilitzaran els següents conjunts: 

− Interruptor magnetotèrmic i contactor. 
− Guardamotor i contactor. 
− Guardamotor i contactors per a inversió de gir. 
− Interruptor magnetotèrmic, arrencador suau i contactor de desconnexió. 
− Interruptor magnetotèrmic, arrencador estrella-triangle i contactor de desconnexió. 
− Interruptor magnetotèrmic, variador de freqüència i contactor de desconnexió. 

La protecció diferencial s’efectuarà per a cadascun dels motors que formen part del procés, i 
s’utilitzarà protecció diferencial compartida solament en el cas de petites càrregues. 
Tots els circuits quedaran protegits contra els efectes de les sobreintensitats, motivades per 
sobrecàrregues, curtcircuits o descàrregues elèctriques atmosfèrique que puguin presentar-se 
en el mateix complint-se la instrucció ITC-BT-22, mitjançant dispositius seran de tall omnipolar 
conformes a la norma UNE 20.460-4. 
Tots els dispositius de protecció compliran la norma UNE 20.460-4-43. Per a la protecció contra 
contactes directes i indirectes es complirà l’establert a la instrucció ITC-BT-24. I per tant 
complirà la Norma UNE 20.47-4-41, evitant-ne l’accés a totes les parts actives, protegint-ne tots 
els circuits existents amb protecció diferencial i connectant a terra tots els receptors de la 
instal·lació. 
Totes les sortides a circuits d’elements electromecànics estaran cobertes per interruptors 
diferencials de sensibilitat màxima 300 mA per a motors. 

3.6 Xarxa de posada a terra 
El quadre elèctric estarà lligat a terra mitjançant un elèctrode i tindrà un embarrat de terra del 
que partiran els conductors de posada a terra dels circuits. Totes les parts metàl·liques dels 
receptors que poden posar-se de forma accidental sota tensió estaran connectades a la xarxa 
de terra general de l’edifici. 
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Per a la connexió de les noves masses metàl·liques a la xarxa de terra de l’edifici de la EDAR 
s’utilitzarà cable de coure desnuat amb secció de 35 mm2. La posada a terra estarà constituïda 
per piques d’acer rogenc de 14,6 mm de diàmetre i 2 metres de longitud situats en arqueta 
d’inspecció del tipus reglamentari. 

3.7 Protecció contra descàrregues atmosfèriques i sobretensions 
S’ha previst la col·locació d’una punta captadora a la coberta de la sela de pretractament, amb 
l’objectiu de protegir la instal·lació de descàrregues atmofèriques. La punta captadora s’unirà a 
la xarxa de posada a terra mitjançant una varilla d’acer  d’encebat embolicat en PVC, de 8 mm 
de diàmetre. La baixada a terra es realizarà aprofitant els pilars de l’edifici. 
 
Per tal de protegir els equips d’una possibe sobretensió a causa de la caiguda d’un llamp, 
s’instal·larà a l’entrada del centre general de BT una protecció contra seobretensions. 

3.8 Enllumenat 
L’enllumenat normal és el que es realitza en els locals i sales de l’estació depuradora. 
L’instal.lació de distribució interior alimenta els serveis auxiliars i endolls. 
 
Segons les característiques del local a il·luminar, es determinarà el tipus d’enllumenat a 
instal·lar. 
 
- En sales interiors i zones industrials s’utilitzaran lluminàries tipus fluorescents de  2x36 w 

estanques. 
 
- En lavabo les lluminàries seran tipus punt de llum halògens de 40 w. 
 
S’instal·larà enllumenat d’emergència, senyalitzen  totes les zones de pas d’evacuació, 
garantint-se un mínim de 5 lux en les zones de pas en una possible evacuació. 
 
Les preses de corrent seran endolls monofàsicso trifàsics muntats superficialment estancs per 
les zones susceptibles d’humitat, aigua ó problemes climàtics. 
 
En la sala de control, les instal·lacions seran en superfície tant canals com els tubs. A la resta 
de sales igual per tant totes les instal·lacions aniran en superfície fins arribar als diferents 
despatxos i locals de la planta. 

3.8.1 Enllumenat normal 
Les lluminàries utilitzades en general, seran per a làmpades de vapor de mercuri per 
enllumenat exterior i làmpades fluorescents. 
 
Les làmpades utilitzades seran d’alt rendiment, i de les potències normalitzades que 
s’especifiquen: 
 
- Fluorescents:  2 x 36 w. 
- Vapor de mercuri 250 w. 
- Projectors exteriors 250 w. 
- Halògens  40 w. 
 
Els tubs fluorescents seran d’alt rendiment, amb tonalitat “ llum dia”.  
 

3.8.2 Enllumenat de senyalització i emergència 
Es realitzarà mitjançant lluminàries autònomes d’emergència amb bateria per a, com a mínim, 
una hora d’autonomia. Aquestes lluminàries es col·locaran senyalitzant les vies de sortida. En 
cas necessari, inclouran els pictogrames de senyalització que calguin. 
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En general, el grau de protecció serà IP-423 com a mínim. 
 
Han d’incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, 
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 
 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la 
posició prevista, han de ser autoextingibles. No han de tenir un escalfament perillós per al medi 
circumdant. Ha d’incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a 
distància. 
 

3.8.3 Enllumenat exterior 
L’enllumenat exterior és el que es realitza per a la il·luminació de zones de vials de pas. Totes 
aquestes tenen la característica en comú de ser instal·lacions d’intempèrie en ambient humit. 
 
Les columnes seran de xapa d’acer del tipus A-37b ó similar, segons la norma UNE 36080. 
Hauran de presentar una superfície, tant exterior com a interior, perfectament llisa i homogènia, 
sense irregularitats o defectes que indiquin una mala qualitat dels materials o una defectuosa 
execució. 
 
Les columnes aniran previstes d’una porta de registre a una alçada mínima de  30 cm del terra, 
amb el corresponent mecanisme de tancament. 
 
Es realitzarà en el nostre projecte mitjançant lluminàries tipus vial resistents a la intempèrie (IP-
55) mínim. Amb làmpada de V.M. de 250 W i situades en columnes de aproximadament 5 m. 

 
Les columnes es fixaran a la cementació mitjançant una placa base a la que s’uniran els perns 
ancorats a la cementació mitjançant volandera, femella i contrafemella. Es cuidarà 
especialment la horitzontalitat de la placa de base de forma que es garanteixi la verticalitat de 
les columnes.  

 
Una vegada fixada la columna es procedirà a instal·lar la caixa de derivació portafusibles, 
efectuant les connexions amb la xarxa i lluminàries. Els punts de llum es connectaran de 
manera que quedin igualment les tres fases R, S i T. 

4 Càlculs elèctrics 
 

4.1 Potència elèctrica demandada 
Segons els processos i equips que s’incorporaran a les futures instal·lacions la demanda de 
potència elèctrica serà la següent: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annex 14-Càlculs elèctrics i de control 
 
 

7 

Taula 1 Demanda de potència elèctrica 

Receptors  Unitats 
operació 

Unitats 
reserva 

Potència 
unitària 
(kW) 

Potència 
simultànea 
(kW) 

polipast pou de gruixuts 1 0 0,5 0,5 

Instruments de mesura 8 0 5 40 

Centraleta detector de gasos 1 0 0,1 0,1 

Planta compacta pretractament 1 0 1,1 1,1 

Vàlvula motoritzada alimentació reactors 3 0 0,25 0,75 

Bomba submergible pou bombament 2 1 3,1 6,2 

Cullera bivalva 1 0 1,1 1,1 

Comporta motoritzada aillament EDAR 1 0 2,2 2,2 

Comporta motoritzada by-pass 1 0 2,2 2,2 

Reixa de gruixuts 1 0 0,18 0,18 

Comporta reguladora a biologic 1 0 1,1 1,1 

Acceleradors de corrent 1 0 3 3 

Bufants reactor 1 1 18 18 

Bomba de recirculació 1 1 2 2 

Bomba fangs en excés 1 1 1,2 1,2 

Bomba fangs a deshidratació 1 1 1,5 1,5 

Bomba sobrenedants 1 1 1,2 1,2 

Pont decantador secundari 1 0 0,19 0,19 

Agitador mescla espessidor fangs 1 0 0,37 0,37 

Tambor espessidor fangs 1 0 1,2 1,2 

Equip polieletrolit-agitadors 1 0 1,5 1,5 

Equip polielectrolit-dosificador 1 0 0,55 0,55 

Centrífuga motor principal 1 0 7,7 7,7 

Cargol extracció fangs 1 0 1,5 1,5 

Ventilador silenciador 2 0 3,3 6,6 

Maniobra i endolls del quadre general 1 0 3,5 3,5 

Endolls del quadre local 1 0 5 5 

Quadres enllumenat 1  11,8 11,8 

Cabalímetre electomagnètic 3 0 0,25 0,75 

TOTAL    122,99 

 
La potència total serà de 122,99 kW. Si s’aplica un factor corrector de 0,85 per a considerar 
que no tots els sistemens funcionen alhora, s’obté una potència total de 104,5  kW. Es 
contractarà a la companyia elèctrica un potència total de 110 kW. 

4.2 Factor de potència 
S’instal·larà una bateria de condensadors per a compensar l’energia reactiva pels elements 
instal·lats amb funcionament simultani, (potencia activa menys reserva). Per al càlcul aproximat 
d’aquesta bateria, es parteix de un cosᵠ inicial estimat en 0,81 i s’imposa un factor de potencia 
compensat de 0,98. 
 

� Potència instal·lada =110,0 kW 
� cosφ =0,8 →Tgφ =0,75 
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� cosφ’ =0,98 →Tgφ ‘=0,21 
� Qc = 110,0 (0,75-0,21) = 59,4 kVAr 

 
S’instal·larà una bateria de condensadors de 59,4 kVAr 
 
La connexió i desconnexió dels condensadors es governarà automàticament per mig d’un 
regulador barimètric, que controlarà el factor de potència de la instal·lació, aportant energia 
capacitiva per a mantenir el factor de potència desitjat. Els condensadors portaran integrades 
resistències de descàrrega i seran connectats i desconnectats mitjançant el tipus i calibre 
adequats al comandament de condensadors. Aniran protegits per interruptor d’alt poder de tall. 
El regulador de la bateria disposarà d’un sistema automàtic de desconnexió dels condensadors 
en cas d’absència de tensió a la xarxa. 

5 Instal·lacions d’automatització i control 
Per a l'automatització de la EDAR s'aplicarà els nivells d'automatisme indicats a continuació:  

 
- Primer nivell: Corresponent a la seguretat bàsica i funcionament manual. Comprendrà el 

control mitjançant instrumentació local, com per exemple són boies de nivell, sensors, relès, 
magnetotèrmics, altres automatismes i aparamenta.  

 
- Segon nivell: Targetes ubicades en l’interior del C.C.M. per comunicació local dels equips 

dins un anell tipus ETHERNET. 
 
- Tercer nivell: Corresponent al sistema PC i Sinòptic per la visualització de l’estat de la 

depuradora, control de gestió i comandament en mode semiautomàtic juntament a poder 
obtenir informes sobre valors adequats a paràmetres del dia a dia. 

 
Les entrades/sortides tant d’arrencadors electrònics com de possibles sensors, boies, etc. 
estaran connectats a les targetes E/S en l’interior del C.C.M. ubicat en la sala de control amb 
una xarxa sobre cable tipus doble parell trenat. Disposarà també d’un bus de comunicació, 
obert i adoptat per un gran nombre de fabricants de elements industrials tipus MODBUS. En 
aquest bus de comunicació es podran connectar els equips de la planta, com arrencadors 
estàtics i altres equips industrials. Aquest bus de camp admetrà la connexió d'ordinadors 
personals a través de dispositiu adequat de comunicacions per a programació, manteniment  
càrrega/descàrrega de programes del PLC (Controlador Llògic Programable), o sigui la 
possibilitat d’obtenir un PLC completament compatible amb MICROSOFT. 
 
En un nivell superior es trobarà una xarxa ETHERNET pròpia de comunicació.  
 
La xarxa estarà basada en topologia anell. Ha de poder connectar-se components de 
comunicació lògica com poden ser switches i hubs per exemple i una distància entre 
Transceivers d’uns 3000 metres aproximadament. 
 
El protocol és TCP/IP que és el protocol usat en Internet, juntament amb ETHERNET que és un 
estàndard en les xarxes industrials per comunicació. 
 
La configuració de soft. I possibilitat de variació de paràmetres estarà totalment accesible i 
possible al PLC de sala de control. 
 
Ha de poder-se re-compilar pàgines web designades per l’usuari per tal de poder governar i /o 
fer  un diagnòstic de l’aplicació industrial en la planta. L’accés a aquestes pàgines es farà a 
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través de navegadors standars de mercat tipus MICROSOFT EXPLORER O NETSCAPE per 
mitjà             d’adreces IP. 
 
El PLC de Planta de la nova EDAR de Borges del Camp dependrà jeràrquicament del SCADA 
instal·lat en ordinador de planta situat en la sala de control de la mateixa planta, la transmissió 
es realitzarà a traves de ports ETHERNET entre el PC i la xarxa en anell on anirà instal·lat 
també el quadre sinòptic amb el switche. L’SCADA serà el software de control i gestió de tota 
l’automatització. S'utilitzarà un autòmat tipus MODICON MOMENTUM de Schneider o similar. 
 
Els mòduls d'entrades/sortides ubicats en el C.C.M., es comunicaran directament amb la CPU 
de control a través de la xarxa de ETHERNET amb els corresponents switches, malgrat que el 
número no ha de ser obligatori. 
 
Es defineixen els següents grups distribuïts: 
 
• Zona pre-tractament  

• Biològic  

• Zona deshidratació  

 
Es disposarà d'un quadre sinòptic de visualització i comandament a fi de poder realitzar 
operacions de supervisió i telecomandament. Aquest sinòptic ha de permetre una visualització 
ràpida i precisa de tot l’estat del procés químic de la planta i possibles problemes. 

5.1 Organització dels automatismes en els PLC 
Existeixen dos modes de funcionament possible dels sistemes que integren la planta: 
 

1. Mode MANUAL, que serà indicat al PLC mitjançant entrades digitals d'un selector al 
sinòptic de control. També serà un mode accionat directament pel operador de la 
planta en        marxa-atur presents al control a peu de màquina. 

 
2. Mode AUTOMÀTIC, que té varies possibilitats. 

 
− Màquina en Manual: Màquina amb el selector del Sinòptic de control en posició 

manual'. Només es pot accionar des dels controls presents a peu de màquina o a 
quadre de C.C.M. de planta depenent de la màquina. 

− Màquina en Automàtic: Màquina amb el selector en posició automàtic. Només pot 
actuar sobre ella el PLC, ja sigui per comandament PLC principal de zona com per 
comandament des del programa de software Scada de la Sala de Control.  

− Màquina En Servei. 

− Màquina fora de Servei per Alarma:  Té activada alguna alarma greu que evita que 
el PLC pugui posar-la en marxa. L'operador té el comandament per  posar-la en 
servei.  

− Màquina fora de Servei per operador: L'operador el força per evitar que una 
màquina sigui accionada o posada en marxa sota cap circumstància a través del 
PLC.  

− Màquina Disponible: Màquina en automàtic. 

− Màquina En Sistema o Comandament PLC: La màquina està sota control de 
l'automatisme.  
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− Màquina fora de Sistema o Comandament Pc: La màquina no està controlada per 
l'automatisme. Només la pot controlar l'operador per telecomandament, és a dir, 
donant l'ordre de marxa o paro directament des de la pantalla del Pc de la sala de 
Control, sempre que estigui disponible. 

− Sistema En Servicio: Un sistema és en servei si el programa està executant la seva 
seqüència d'automatisme.. 

− Sistema fora de Servei: Aquesta ordre li treu a l'automatisme el control sobre els 
seus equips. 

− Assabentat o réset d'alarmes d'un sistema: Ordre que es dóna des de la sala de 
control i que és individual per a cada sistema.  

 

5.2 Pantalla de presentació 
Aquesta pantalla s'utilitzarà per a la introducció de les claus d'accés que definiran les pantalles 
de treball a les que es pot accedir. 

5.3 Pantalla principal 
A ella tindran accés tots els nivells d'usuari i en ella es trobarà definida tota la informació més 
rellevant per a la monotorització de la instal·lació. 
 
Les zones principals d’aquesta pantalla principal seran: 
 

− Quadre de comandament de motors ( C.C.M. ). 

− Conjunt de zones químiques de tractament d’aigua . 

 
Fent clic sobre qualsevol element d'aquestes zones, apareixerà la pantalla corresponent a 
aquesta zona amb tota la informació. 
 
Se seguirà un codi de colors segons el qual, BLAU serà el color de l'estat de repòs, VERD 
l'equip accionat en sistema automàtic, GROC l'equip accionat en sistema manual, TARONJA si 
hi ha alguna anomalia a l'equip que no impedeix el seu funcionament i VERMELL l'equip està 
fora de servei o avariat. 

5.4 Pantalla de zona 
Amb una estructura similar a la Principal però amb l'esquema de la zona corresponent serà 
accessible per qualsevol nivell d'operari.  
 
En ella apareixeran no només els elements més importants de la instal·lació com succeeix amb 
la Pantalla Principal, sinó que es descriuen amb exactitud tots els elements que poden ser 
susceptibles de necessitar visualització per personal de planta o de ser modificat per operaris 
qualificats. 
 
Es podran visualitzar totes les dades analògiques de que es disposi com Cabal, potències... I 
fent clic en cada element de control apareixerà una finestra en la que apareixerà la descripció 
de l'equip, una breu descripció de la seva funció, les seves característiques principals i la data 
de l'última actuació de manteniment amb la seva corresponent nota informativa. 

5.5 Sinòptic  
El sinòptic serà tota una pantalla de grans dimensions composta per leds de dimensions grans i 
per mosaics els quals tindran una visualització ràpida i precisa del funcionament actualitzat de 
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la nova E.D.A.R. però de manera actual i molt apreciable i es situarà en la sala de control de 
l’edifici de control. Aquesta pantalla sinòptica tindrà una superfície d’aproximadament 3 m2. 
 

5.6 Esquema d’automatització 
La Figura 1 mostra l’esquema d’automatizació de la EDAR del Pont d’Armentera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUADRE SALA CONTROL 
PLC-1

PLC1 E/S C.C.M.

E/S INSTRUMENTACIÓ DE CAMP

SWITCH

SINÒPTIC

PLC1

BUS ETHERNET

PRETRACTAMENT

BIOLÒGIC

DESHIDRATACIÓ

Figura 1 Esquema d’automatització 
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1 Introducció i objectius 
 
Les obres definides al present projecte contemplen trams d’obra lineal (col·lectors) i la 
implantació d’una EDAR per a la depuració de les aigües residuals del municipi del Pont 
d’Armentera. 
 
Segons el Plec de Prescripcions Tècniques de l’ACA per a la Redacció de Projectes 
Constructius, s’estableixen  diferents tipus d’afecció a béns. Pel present projecte, s’han 
considerat 3 tipus d’afeccions: expropiaciones, servitut de pas i ocupació temporal. 
 
L’objecte d’aquest annex és el de la tramitació de l’expedient d’expropiació per a l’ocupació 
dels terrenys que es veuran afectats per l’execució de les obres. Per això s’ha iniciat la presa 
de dades, amb la finalitat de realitzar els inventaris de béns i drets afectats pel projecte. 
L’objecte d’aquesta tasca és la de conèixer amb precisió la superfície física i real dels terrenys 
afectats. Totes les zones a expropiar, les zones de servitud de pas i les d’ocupació temporal 
estan definides al plànol d’expropiacions del present annex.  
 

2 Expropiacions, servituts i ocupacions temporals 

2.1 Procediment 
Per a determinar les àrees i parcel·les corresponents a expropiacions, servituts i ocupacions 
temporal, s’ha procedit primerament a la definició geomètrica dels límits de l’obra, comparant-la 
amb els límits de la parcel·lació del cadastre. Amb aquesta base es procedeix a localitzar les 
dades cadastrals de les finques afectades, que són: 

− Referència cadastral 
− Localització (Polígon i parcel·la segons cadastre) 
− Classe 
− Ús 

 El tipus d’afeccions considerades presenten les següents característiques: 
 

1. Expropiació:  S’aplicarà aquesta tipologia als terrenys on s’ubicarà l’estació 
depuradora d’aigües residuals. 
 

2. Servitud de pas:  S’estableix una franja de 3,00 metres d’amplada en tota la longitud 
de la canonada, la qual serà ocupable, una vegada finalitzades les obres pel 
manteniment, i, si s’escau, per a les reparacions posteriors de l’esmentada canonada. 

3. Ocupació temporal:  S’estableix una franja de 12,00 m d’amplada total, tenint aquesta 
franja una amplada variable a cada costat de la franja de servitud de pas i, en alguns 
trams, s’ha establert l’amplada de 12 m a un sol costat de la franja per tal d’ocupar un 
menor nombre de finques o per no ocupar la carretera TP-2002, ja que el col·lector 
d’arribada segueix la traça d’aquesta carretera. Així mateix, també es preveu una 
ocupació temporal per l’amuntegament de material, aparcament de vehicles d’obra i 
serveis bàsics dels treballadors de 1.520 m2. La durada de l’ocupació temporal serà 
igual a la durada total de les obres. 

2.2 Finques afectades 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  mostra una imatge de la parcel·lació 
segons el cadastre a la zona de projecte 
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Figura 1 Finques amb possible afectació pel projecte.  (Sede Electrónica del Catastro, 2012) 

A continuació es presenta  la relació de finques afectades, juntament amb les seves 
característiques i les superfícies afectades. 
 
FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  1  
TERME MUNICIPAL:  EL PONT D’ARMENTERA 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 43115A001000520000DE 
POLÍGON: 1                  
PARCEL·LA:  52                 

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 0,00 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 162,00 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 564,27 m2 

CLASSE:     Rústic ÚS:         Agrari-Pastures 

 
 
FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  2  
TERME MUNICIPAL:  EL PONT D’ARMENTERA 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 43115A001000650000DQ 
POLÍGON: 1                  
PARCEL·LA:  65            

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 0,00 m2 
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SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 113,13 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 514,51 m2 

CLASSE:      Rústic ÚS:         Agrari-Matolls 

 
FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  3  
TERME MUNICIPAL:  EL PONT D’ARMENTERA 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 43115A001000650000DQ 
POLÍGON: 1                  
PARCEL·LA:  51    

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 0,00 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 178,97 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 167,82m2 

CLASSE: Rústic ÚS: Agrari-llaurat regadiu 

 
FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  4  
TERME MUNICIPAL:  EL PONT D’ARMENTERA 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 43115A001000500000DI 
POLÍGON: 1                  
PARCEL·LA:  50 

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 0,00 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 0,00 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 499,83 m2 

CLASSE: Rústic ÚS: Agrari-Pastures i llaurat regadiu 

 
 
FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  5 
TERME MUNICIPAL:  EL PONT D’ARMENTERA 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 43115A001000490000DE 
POLÍGON: 1                  
PARCEL·LA:  49 

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 0,00 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 780,87 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 2138,93 m2 

CLASSE: Rústic ÚS: Agrari- Llaurat regadiu 

 
FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  6 
TERME MUNICIPAL:  EL PONT D’ARMENTERA 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 43115A001000470000DI 
POLÍGON: 1                  
PARCEL·LA:  47 

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 4634,00 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 57,25 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 170,70 m2 

CLASSE: Rústic ÚS: Agrari- Oliveres regadiu 

 
FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  7 
TERME MUNICIPAL:  EL PONT D’ARMENTERA 
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REFERÈNCIA CADASTRAL: 43115A001000430000DK 
POLÍGON: 1                  
PARCEL·LA:  43 

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 0,00 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 0,00 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 1520,70 m2 

CLASSE: Rústic ÚS: Agrari- Avellaner regadiu 

 

2.3 Resum finques afectades 
 

 EDAR Camí 
accés Col·lectors  Caseta treballadors, zona acopi 

material 
Expropiacions  3900,34 733,66 0,00 0,00 
Servitut  de pas  0,00 0,00 1292,23 0,00 
Ocupació 
temporal 0,00 0,00 3892,07 1520,70 m2 

 
 

2.4 Valoració econòmica 
Per fer la valoració econòmica s’han aplicat els preus del banc de preus de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (2009). La valoració realitzada està basada en valors mitjos en funció del tipus 
d’afecció, però seria necessari fer una matriu molt més detallada en funció dels usos del sòl i 
segons les correccions sobre el preu en funció dels condicionants de la zona.  
 

Taula 1 Valoració econòmica expropiacions, servitut de pas i ocupacions temporals 

Afectació  Superfície (m 2) Preu unitari ( €/m2) Preu total ( €) 
Expropiació 4364,00 2 8.728,00 
Servitut de pas 1292,23 0,4 516,89 
Ocupació temporal 5402,94 0,1 540,29 
  TOTAL 9.785,18 

 
El cost total de les expropiacions, servituts de pas i ocupacions temporals és de 9.785,18 €. 
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1 Introducció i objectius 
 
L’objectiu d’aquest annex es detectar els serveis (aigua, electricitat, gas, telefonia, etc) que 
poden quedar afectats per la construcció de la EDAR del Pont d’Armentera. L’estudi dels 
serveis afectats és necessari per a la seguretat dels treballadors durant l’execució de la obra i 
per a garantir que cada un dels serveis funcionen de forma constant i efectiva. 
 
A més, també es determinen les sol·licituts de serveis necessàries per al funcionament de la 
EDAR. 

2 Serveis afectats      

2.1 Definició dels tipus d’afectació 
L’execució de les obres poden afectar de tres maneres diferents als serveis: 

− Desviament: consisteix en l’anul·lació d’un tram o instal·lació i la seva posterior 
col·locació amb un traçat diferent a l’anterior. 

− Reposició: Consisteix en la restitució d’un tram o instal·lació amb les mateixes 
característiques de traçat que presentava originalment. 

− Manteniment; Consisteix en implementar mesures per a la protecció dels serveis 
existents. Inclou la possibilitat de vigilància amb cost nul per a la companyia titular.  

2.2 Relació de serveis afectats 
Els possibles serveis afectats a l’àmbit del projecte pel diversos elements de la obra són els 
següents: 

− Electricitat 
− Gas 
− Aigua potable 
− Telefonia 

La localització dels serveis afectats s’obté a partir de informació de l’ajuntament i de les 
companyies explotadores dels serveis. Com a conseqüència de la dificultat d’obtenir aquesta 
informació per a la realiització d’aquest projecte acadèmic, la localització realitzada en aquest 
annex parteix de la informació del POUM i de visites a camp. Partint d’aquestes dades, no es 
preveu l’afecció a cap tipus de servei . No obstant, caldria contactar a les companyies per a 
que proporcionessin una relació dels serveis afectats per les obres. A l’apèndix es mostren 
models per les cartes de sol·licitud d’informació als organismes i entitats susceptibles de ser 
afectats. 
 
A més, cal destacar que el Plec de Prescripcions Tècniques indica que el contractista està 
obligat a la localització dels serveis existents a la zona mitjançant la realització de les cates i els 
replantejos necessaris abans de l’inici de les obres, ja que en la majoria dels casos les dades 
proporcionades per les companyies explotadores són de caràcter orientatiu i sovint no es fan 
responsables de canvis realitzats per altre serveis. 
 

2.3 Dotació pressupostària per a serveis afectats  
Donat el desconeixement dels seveis afectats, s’ha inclòs una partida alçada en el pressupost 
per a les possibles afeccions que  puguin tenir lloc. 
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3 Sol·licitud de subministraments 
És necessari sol·licitar el subministrament dels següents serveis: 

− Electricitat 
− Telefonia 
− Aigua potable 

3.1 Línia elèctrica 

La sol·licitud corresponent a la potència elèctrica necessària per a l’alimentació de l’EDAR. 
s’hauria de  realitzar a FECSA-ENDESA. La potència a demanar és de 110 kW, tal i com s’ha 
detallat a l’annex d’instal·lacions elèctriques. Es demanarà a la companyia una proposta del 
traçat així com el cost de l’escomesa, incloent taxes, impostos i obres necessàries. 

3.2 Xarxa telefònica 

Per a dotar de línia telefònica a la nova estació depuradora, també és necessari demanar a la 
companyia telefònica una proposta per a la connexió, a més del cost de l’escomesa.  

3.3 Escomesa d’aigües 
 
La xarxa d’aigües del poble és gestionada per SOREA, com a empresa concessionària de 
l’ajuntament del Pont d’Armentera. De la mateixa manera que per l’electricitat i el telèfon, es 
demanarà a la companyia una proposta de connexió a la xarxa existent, així com el cost de 
l’escomesa, incloent taxes, impostos i obres necessàries. 
 

3.4 Dotació pressupostària per a escomeses 
 
Donat el desconeixement del cost de les escomeses per a eletricitat, telèfon i aigua potable, 
s’ha inclòs una partida alçada de 56.839,80 € en el pressupost per a tals efectes
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Correspondència tipus amb l’Ajuntament  
 

Lloc, dia de mes del any 
Ajuntament del Pont d’Armentera 
Att: serveis tècnics 
Pl. de l’Església, 7 
43817 El Pont d’Armentera 
 
NOM EMPRESA ADJUDICATÀRIA, amb CIF XXXXXX i domicili XXXXX, ha resultat 
adjudicatària de la redacció del projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals del Pont d’Armentera, per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Un dels condicionants a tenir en compte per a la redacció del projecte són els serveis existents 
a la zona d’estudi (veure plànol adjunt). Per aquest motiu, preguem que ens proporcioni una 
relació dels serveis que podrien resultar afectats per l’execució del projecte. En cas d’afecció, si 
us plau, faciliti’ns el nom de la companyia i punt d’afecció. 
 
Si és possible, agrairíem que ens enviés aquesta informació, o bé per correu electrònic a 
l’adreça corresponent o bé per correu postal. 
 
Si no és factible o necessiten d’informació addicional, prego es posin en contacte amb 
nosaltres. 
 
Rebi una cordial salutació, 
 

Per NOM EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

Signat: Mariona Pahisa Roura 
 

Documentació adjunta: 
Plànol de col·lectors i emplaçament EDAR





Annex 16-Serveis afectats i escomeses 
 
 

 

Correspondència tipus companyies explotadores  
 

Lloc, dia de mes del any 
Nom companyia 
Att: persona responsable secció 
Adreça companyia 

 
NOM EMPRESA ADJUDICATÀRIA, amb CIF XXXXXX i domicili XXXXX, ha resultat 
adjudicatària de la redacció del projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals 
del Pont d’Armentera, per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Per aquest motiu li fem arribar la petició de les actuacions que s’estiguin realitzant o projectant 
que puguin afectar a l’execució del projecte (veure plànol adjunt).  
 
A més, ens agraria aprofitar l’ocasió per sol·licitar un estudi d’escomeses i informació sobre els 
tràmits requerits i els imports de les despeses per a la connexió a la xarxa. (Afegir informació 
escomesa segons servei) 
 
Agrairíem disposar de la informació el més aviat possible, acompanyada d’un plànol on poder 
veure (si fos necessari) el traçat de la xarxa a ofertar, necessari per tal d’avaluar els costos de 
les expropiacions i servituds abans que l’Agència Catalana de l’Aigua iniciï els tràmits 
d’adjudicació. 
 
Si és possible, agrairíem que ens fés arribar aquesta informació  per correu electrònic a 
l’adreça corresponent o bé per correu postal. 
 
Si no és factible o necessiten d’informació addicional, prego es posin en contacte amb 
nosaltres. 
 
Rebi una cordial salutació 

Per NOM EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

Signat: Mariona Pahisa Roura 
 

 
Documentació adjunta: 
Plànol de col·lectors i emplaçament EDAR 
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1 Introducció i objectius 
 
L’objecte del present annex es definir les seccions de ferm, es a dir, les capes estructurals de 
paviment que soportaran les accions del trànsit circulant pel camí d’accés i la parcel·la on 
s’ubicarà la EDAR del Pont d’Armentera. 
 
Primerament, es descriu el traçat del camí d’accés a la EDAR del Pont d’Armentera i el tipus de 
ferm utilitzat. 
 
En segon lloc, també es defineixen els paviments  amb els que s’urbanitzarà el recinte de la 
EDAR. 
 

2 Camí d’accés 
 

2.1 Traçat 
La parcel·la on s’emplaçarà l’EDAR disposa ja d’un camí de terra amb origen al km 10 de la 
carretera TP-2002 i que dóna accés a la parce·la on s’emplaça la EDAR i a altres parcel·les 
properes.  
 
L’actual traçat és adequat, tant en planta com en alçat, considerant  el tipus de trànsit que es 
preveu que hi circuli després de la construcció de l’EDAR (turismes habitualment i camions 
ocasionalment). Així doncs,  no és necessari modificat el traçat. Únicament  s’eixamplarà la 
seva amplada actual de 1,80 fins a un total de 5 m, per tal d’aconseguir una secció transversal 
formada per una única calçada de 4 m d’amplada sense vorals que permetrà la circulació en 
ambdós sentits de circulació. 
 

2.2 Secció tipus i ferms 
Considerant les necessitats de la pròpia instal·lació i dels usuaris dels camins, i degut a la 
condició agrària de la zona, no es creu convenient asfaltar els camins agropecuaris d’accés a 
l’EDAR. 
 
Així doncs, la secció transversal del camí estarà formada per una única calçada de 5 m 
d’amplada sense vorals i amb doble sentit de circulació. 
 
Al llarg de tot el traçat es defineix una cuneta triangular d’1 m d’amplada i 0,3 m de profunditat i 
els talussos, tant en desmunt com en terraplè, seran 2H:1V. 
 
Per la construcció del camí d’accés, donat l’estat actual del camí primerament es realitzarà una 
sobrexcavació de 30 cm per extreure el material actual i substituir-ho per un sòl adequat. 
 
La secció de ferm adoptada per al camí d’accés a la nova EDAR està formada per les següents 
capes (en ordre descendent): 

− 30 cm de tot-ú artificial. 
− 30 cm de sòl adequat. 
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Figura 1 Secció tipus camí d’accés EDAR 

 

2.3 Senyalització 
A l’entrada del camí que dóna a la parcel·la de l’EDAR, per als vehicles que entrin es col·locarà 
un senyal R-201 que limiti la càrrega màxima per eix a 5 t, excepte per als vehicles agrícoles; 
així mateix, a l’inici del camí nou que dóna a l’entrada de l’EDAR es col·locarà un senyal R-2 de 
STOP i la senyalització vertical que indiqui l’accés a l’EDAR. 

3 Paviments recinte EDAR 
 

3.1 Paviments circul·lació vehicles 
Per a la pavimentació del recinte de la EDAR per on es preveu la circulació de vehicles s’han 
estudiat diverses soluciones de les quals se n’han valorat diversos aspectes, com ara la 
integració a la zona i l’impacte visual. Les alternatives considerades són: 

1. Paviment no tractat (terra) 
2. Paviment asfàltic 

Dintre dels avantatges de la primera alternativa, destaquen el seu menor cost inicial i la facilitat 
per a cambiar a una altra alternativa. No obstant, per a a assegurar-ne el seu bon estat són 
necessàries tasques de  vigilància i manteniment frequents i,  per tant, presenta uns costos de 
manteniments més elevatc que la segona alternativa. 
 
El paviment asfàltic, tot i suposar un major cost inicial, millora considerablement l’aspecte visual 
de l’acabat de la instal·lació i, a més, evita la generació de pols que la circulació de vehicles 
sobre terra ocasiona. 
 
Així doncs, s’utilitzarà paviment asfàltic per els vials dins del recinte de la EDAR. 
 

3.2 Paviments circul·lació persones 
Es projecta una vorera que envolta l’edifici de pretractament, deshidrataci de fangs, bufants i 
control. 
L’amplada de la vorera serà de 1,2 m, per a assegurar el pas de persones. A més, a les 
entrades a l’edifici es col·locarà un gual de pas per a peatons per a facilitar-ne l’accés. 
La vorera presenta la següent disposició: 

− Panot hidràulic gris de 20x20x4 cm 
− 2-3 cm de morter de ciment M-40 
− 10 cm de formigó  en massa HM-20 

15 cm de sub-base granular tot-ú. 
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Per a les vorades i rigoles: 

− Vorada prefabricada de formigó de 15x22 cm i llarg lliure 
− Rigola hidràulica de color blanc 30x30x8 cm 
− 25 cm de formigó en massa de base HM-20 
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1 Introducció i objectius 
 
El principal objectiu d’una d’una estació depuradora d’aigües residuals és aconseguir uns 
rendiments en el tractament de les aigües residuals, que estiguin d’acord amb la legislació 
vigent i a uns costos econòmics, socials i mediambientals mínims. 
 
A més de un correcte dimensionament dels elements que conformen la EDAR, la consecució 
d’aquest objectiu dependrà de la correcta realització de les tres activitats següents, referides al 
manteniment i explotació de la instal·lació: 

� Manteniment i conservació d’equips i instal·lacions, tant electromecànics, d’obra civil i 
de serveis complementaris. 

� Explotació d’equips i instal·lacions per tal d’aconseguir els objectius previstos, i 
seguiment del procés i del rendiment de cada fase, referint-nos a les línies d’aigua, de 
fangs i auxiliars. 

� Control i seguiment tècnic, econòmic, administratiu i de la resta d’aspectes generals de 
la planta. 

En aquest annex es descriuen les activitats necessàries per a la correcta explotació de la 
EDAR, així com l’assignació pressupostària requerida. 

2 Instruccions generals 

L’explotació d’una EDAR comporta una sèrie d’activitats que es poden concretar en dues (de 
caire genèric): Operació i Manteniment. De forma bàsica, per portar a terme de manera òptima 
aquestes activitats, s’han de conjugar mitjans de personal i materials. En el present apartat es 
descriuran els mitjans humans i la seva organització. 
En una EDAR el personal operador de planta té com a missions fonamentals les següents: 

� Resolució d’avaries, tant elèctriques com mecàniques i materials. 
� Treballs de manteniment (neteja de reixes, retirada de fangs, maniobra de vàlvules, 

etc.). 
� Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de la Planta. 
� Treballs de conservació (pintat d’elements metàl·lics, treballs de neteja, etc.). 
� Vigilància general de les instal·lacions. 

2.1 Relació del personal tècnic - administratiu i d’operaris amb les seves 
categories i especialitat 

Taula 1 Treballadors necessaris 

Càrrec  Quantitat de personal  
Cap de planta 1 

Oficial electromecànic 1 
Operari de planta 1 

2.2 Organització del personal i tasques 

2.2.1 Prefectura de servei 
Personal adscrit 
Cap de planta titulat superior o mitjà especialista en tractament d’aigües. 
Funcions a realitzar 

� Serà el responsable de les incidències del Servei front a la Propietat. 
� Supervisarà el compliment del llibre diari del Servei. 
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� 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. 
� S’encarregarà d’atendre les visites a l’EDAR, amb l’objectiu de conscienciar sobre la 

importància d’aquest tipus d’instal·lacions. 

Jornada laboral 
10 hores setmanals en jornada partida o continuada 
 

2.2.2 Manteniment 
Personal adscrit 
1 Oficial de manteniment 
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 
2 hores setmanals 
 
2.2.3 Explotació de l’EDAR 
Personal adscrit 
1 Peó 
Dependència 
Directament del Cap de Planta 
Funcions a realitzar 
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� 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. 
� Complimentarà les caselles corresponents als comunicats de control. 
� Donarà servei a totes les operacions necessàries per a l’aportació de fang al procés de 

secat. 
� Atendrà a l’exacta dosificació dels fangs deshidratats fins al lloc d’emmagatzematge. 
� A la finalització de cada torn, netejarà tots els equips, així com la sala de deshidratació. 
� Col·laborarà en els treballs de càrrega i descàrrega. 

Jornada Laboral 
40 hores setmanals en règim de jornada completa, amb servei de 24 hores en cas 
d’emergències. 

3  Manteniment i conservació 

Els objectius que es persegueixen amb les activitats de manteniment i conservació són 
principalment: 

� Limitar l’envelliment del material degut al seu ús. 

� Millorar l’estat del material, per tal de garantir un funcionament eficaç. 

� Intervenir abans de que el cost de la reparació sigui massa elevat. 

� Eliminar o limitar els riscos d’avaries en el material imprescindible per al procés. 

� Assegurar el bon estat dels serveis generals d’aigua, electricitat, etc. 

� Permetre l’execució de les reparacions en les millors condicions. 

� Evitar els consums exagerats. 

� Suprimir les causes d’accidents. 

� Minimitzar els costos, mentre la depuradora es mantingui en actiu. 

3.1 Tipus de manteniment i conservació 

Per tal d’efectuar els programes de control i seguiment dels equips electromecànics és 
necessari: 

� Disposar de personal tècnic qualificat 

� Llibre, fitxes o manual d’operació i manteniment de la depuradora. (Redactat pel 

constructor o en el seu defecte, redactat per la empresa explotadora de la depuradora). 

El programa d’activitats de manteniment consta de tres grans blocs:  

1. Resolució d’avaries 
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Mai s’ha de deixar de banda l’organització d’un servei de resolució d’avaries, degut al 
fet que és normal, que per problemes accidentals o puntuals sorgeixin disfuncions en el 
funcionament de les diferents unitats i equips. No obstant, un bon manteniment 
preventiu pretén reduir i minimitzar el caràcter aleatori de la presentació d’avaries i 
trencaments, 

2. Manteniment preventiu programat 
Amb aquest sistema, en principi complex i que requereix un cert procediment 
administratiu i de control, es pretén bàsicament acotar el risc d’avaries. Per aquest 
motiu, es planifiquen de manera programada, la problemàtica del funcionament 
deficient dels equips i elements, tant mecànics com d’obra. 
Dins d’aquest bloc es poden distingir 

a) Greixatge i canvis d’oli. 
Consisteix en la realització d’un manual de greixatges i un seguiment de les 
operacions mitjançant l’ús de fitxes de control de greixatges i de canvis d’olis. 

b) Pla de manteniment. 
Consisteix en la realització d’una programació anual, en la que es determina la 
freqüència amb la que s’han de realitzar les diferents revisions a cadascun dels 
equips que formen la depuradora. 

En petites plantes resulta convenient programar aquestes activitats en el nombre més 
reduït de dies possibles, reduint d’aquesta forma el nombre de desplaçaments de 
l’equip de manteniment a la planta. 

3. Manteniment correctiu o de millora 
En moltes ocasions resulta necessari realitzar activitats de correcció, redisseny o 
millora d’equips i instal·lacions existents. Aquest manteniment correctiu té com a 
finalitat optimitzar el funcionament de la depuradora, millorant les seves prestacions i 
vida útil, així com també evitant la sistemàtica repetició d’avaries. 

3.2 Operacions de manteniment  

Les principals operacions de manteniment que cal realitzar sobre els equipaments que formen 
una depuradora són, per a cada element: 

3.2.1 Cullera Bivalva  

- Control d’arrencada 

- Neteja exterior 

- Temperatura del circuït hidràulic 

- Comprovació dels nivells d’oli 

- Greixatge de rodaments 

- Comprovació dels automatismes 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

- Neteja periòdica 

3.2.2 Bombes de capçalera 

- Control d’arrencada 

- Comprovar les vibracions dels motors 

- Neteja exterior 
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- Pressió en connexió amb el conducte d’impulsió 

- Temperatura dels motors 

- Comprovació d’ajust de la bomba i el motor. 

- Comprovació d’estanqueïtat 

- Posada en marxa periòdica dels equips de reserva 

- Comprovació dels nivells d’oli 

- Greixatge de rodaments 

- Comprovació dels automatismes 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

3.2.3 Planta compacta de pretractament 

- Neteja de la màquina 

- Comprovar fugues d’oli 

- Comprovar finals de carrera 

- Comprovar folgances de les parts mòbils 

- Neteja de canaletes 

- Greixatge  general 

- Greixatge dels sistemes de tracció 

- Canvi d’oli reductor 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

- Comprovar finals de carrera 

3.2.4 Cargols transportadors 

- Neteja de la màquina 

- Neteja de la canal de transport 

- Greixatge de rodaments 

- Canvi d’oli reductor 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

3.2.5 Bufants reactor biològic 

- Neteja de la màquina 

- Comprovar mànegues elàstiques 

- Comprovar tots els cargols 
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- Comprovar el tensat de les corretges 

- Comprovar la vàlvula de sobrepressió 

- Canvi d’oli dels càrters 

- Canvi de filtres d’aspiració 

- Greixatge general 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

3.2.6 Agitadors submergits del reactor biològic 

- Inspecció electromecànica 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Vibracions 

- Temperatura dels motors 

- Comprovació de l’ajust de la pala i el motor 

- Comprovació d’estanqueïtat 

- Greixatge de rodaments 

- Comprovació d’automatismes  

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

3.2.7 Decantació 

- Neteja de flotants 

- Presa de mostres, sempre i quan sigui necessari 

- Neteja de la canal de recollida d’aigua i dels abocadors de sortida 

- Inspecció del funcionament dels motorreductors dels sistemes d’arrossegament de 

fangs 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

- Comprovar el funcionament de les purgues 

- Comprovar i en cas necessari canviar els temps d’accionament de les purgues 

3.2.8 Bombeig de fangs biològics recirculats 

- Inspecció electromecànica 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Presa de mostres 

- Vibracions 
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- Temperatura dels motors 

- Comprovació de l’ajust de la bomba i del motor 

- Comprovació d’estanqueïtat 

- Posada en funcionament periòdica dels equips de reserva 

- Comprovació dels nivells d’oli 

- Greixatge de rodaments 

- Comprovació d’automatismes 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

3.2.9 Bombes d’excés de fangs 

- Control d’arrancada 

- Comprovar vibracions dels motors 

- Neteja exterior 

- Presa de mostres 

- Pressió de connexió amb el conducte d’impulsió 

- Temperatura dels motors 

- Comprovació d’ajust de la bomba i del motor 

- Comprovació d’estanqueïtat 

- Posada en funcionament periòdica dels equips de reserva 

- Comprovació dels nivells d’oli 

- Greixatge dels rodaments 

- Comprovació d’automatismes 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

3.2.10 Espessidor 

- Presa de mostres, si és necessari 

- Inspecció i retirada d’objectes flotants, sempre i quan procedeixi 

- Neteja de la canal de recollida de sobrenedants 

- Neteja general 

- Comprovació del sobrenedant 

3.2.11 Centrífugues 

- Revisió de rodets, broquetes i canaletes 
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- Canvi d’oli dels reductors 

- Greixatge dels rodaments 

- Greixatge de les molles i botelles pneumàtiques 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

3.2.12 Maquinaria auxiliar de deshidratació. 

- Supervisió del funcionament electromecànic 

- Comprovació de vibracions i temperatura al tacte. 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Nivell de greixatge 

- Nivells en dipòsits reactius 

3.2.13 Grup de pressió 

- Neteja de la màquina 

- Comprovar els tancaments pneumàtics 

- Comprovar la pressió d’impulsió 

- Comprovació d’intensitats, potències i tensions dels equips 

3.2.14 Instrumentació en general 

- Neteja dels equips 

- Manteniment i calibratge dels cabalímetres 

- Comprovar connexions 

- Comprovar l’alimentació 

- Comprovar senyal d’entrada a terminals 

- Comprovar posició dels ponts d’entrada 

- Comprovar la programació 

3.2.15 Jardineria 

La superfície enjardinada i la varietat de les plantes exigeixen una tasca de manteniment, que 
necessita una mà d’obra important. Al tractar-se d’una instal·lació bruta, tractant aigües 
residuals, cal donar la sensació que l’entorn és un gran jardí. No obstant, es recomana ésser 
pràctic a l’hora de seleccionar les espècies vegetals a plantar de cara a minimitzar les tasques 
de jardineria. 
 

3.3 Operacions de conservació 

Les operacions de conservació que de forma més comú seran necessàries  realitzar en una 
depuradora són: 
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� Operaciones de pintat dels elements fèrrics, excepte metalls, acers i aliatges especials 

que no ho necessitin.   

� Operacions de pintat dels elements de l’obra civil que ho precisin. 

� Comprovació, accionament i greixatge de vàlvules. 

� Comprovació, neteja i greixatge de les guies de les comportes. 

4 Explotació i operació 

L’òptima explotació del conjunt de les instal·lacions és conseqüència de la unió de les següents 
accions:  

1. Conèixer exactament les característiques de l’aigua aportada, en cadascuna de les 

etapes del procés. 

2. Conèixer els paràmetres que defineixen cadascuna de les etapes. 

3. Modificar els paràmetres per tal d’aconseguir en cada moment la millor qualitat 

d’aigua tractada, obtenint així un major rendiment de la depuradora. 

4. Aconseguir que els elements integrants de cada etapa del procés compleixin el 

programa establert, d’acord amb les característiques de l’aigua i dels paràmetres del 

procés. 

Les tres primeres accions precisen de l’establiment de les “operacions de procés”. L’última 
requereix l’establiment “d’operacions de seguiment de la planta”. 

4.1 Operacions de procés 

Les activitats de procés consisteixen fundamentalment en la determinació analítica d’un seguit 
de paràmetres, que són els que indicaran com està funcionant la planta. 
 

4.2 Operacions de seguiment de la planta 

S’entén per operacions de seguiment de la planta a la vigilància i a les inspeccions necessàries 
per que conjuntament amb els resultats analítics de procés, es puguin ajustar les diferents 
fases del tractament, aconseguint el funcionament òptim de les instal·lacions, i en definitiva el 
millor rendiment. 
Les principals operacions de seguiment, que es considera necessari realitzar sobre els equips i 
sobre la depuradora en general poden concretar-se en: 

4.2.1 Pretractament 
Cullera Bivalva 

- Inspecció electromecànica. 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Vibracions. 

- Omplir el comunicat d’explotació 

Bombeig de Capçalera 
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- Inspecció electromecànica 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Observar l’existència de pèrdues 

- Vibracions. 

- Omplir el comunicat d’explotació 

Reixes i tamisos 
- Inspecció electromecànica 

- Inspecció de la colmatació 

- Comprovació de la retirada de sòlids adequada 

- Inspecció de la neteja de la pinta i de la reixa 

- Comprovació de l’aspecte exterior 

- Detecció d’olors 

- Detecció d’impactes físics 

- Avisar als serveis de retirada de contenidors 

- Omplir el comunicat d’explotació 

Cargols transportadors 
- Inspecció electromecànica. 

- Comprovació de la retirada de sòlids adequada. 

- Comprovació de l’aspecte exterior. 

- Inspecció de la neteja dels cargols 

- Detecció d’olors 

- Detecció d’impactes físics 

- Omplir el comunicat d’explotació 

4.2.2 Tractament biològic 
Reactor biològic de fangs actius 

- Inspecció electromecànica dels sistemes d’aireació 

- Regulació del sistema d’aportació d’oxigen 

- Observació sobre homogeneïtzació de corrents i aireació. 

- Observació de crostes o flotants 

- Presència d’olors 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Vibracions i temperatures al tacte dels motors 
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- Omplir el comunicat d’explotació 

Decantació secundària 
- Inspecció electromecànica. 

- Observar l’existència de flotants. 

- Detectar la presència d’olors. 

- Observar la presència de bombolles. 

- Inspecció de la neteja de la canal de recollida d’aigua 

- Inspecció del funcionaments dels sistemes d’arrossegament de fangs i flotants. 

- Observar l’escapament de fangs per l’abocador. 

- Detectar la presència de fangs en flotació. 

- Detectar la recollida adequada dels flotants 

- Comprovar l’acció eficaç de la xapa deflectora 

- Comprovar el funcionament correcte de l’abocador. 

- Comprovar i en cas necessari canviar els temps d’accionament de les purgues 

-  Omplir el comunicat d’explotació 

4.2.3 Línia de fangs 
Recirculació de fangs 

- Inspecció electromecànica. 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Observar l’existència de pèrdues. 

- Existència d’olors 

- Vibracions 

- Omplir el comunicat d’explotació 

Bombeigs dels fangs en excés 
- Inspecció electromecànica 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Observar l’existència de pèrdues 

- Existència d’olors 

- Vibracions 

- Complimentar el comunicat d’explotació. 

Espessidor 
- Observar l’existència de pèrdues. 
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- Presa de mostres 

- Neteja de la canal de sobrenedantes 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Complimentar el comunicat d’explotació. 

Deshidratació 
- Supervisió del funcionament electromecànic. 

- Preparació de reactius. 

- Dosificació de reactius. 

- Tenir cura de la neteja i de l’aspecte exterior 

- Neteja dels equips en finalitzar les operacions diàries 

- Maniobra de vàlvules 

- Presa de mostres 

- Avisar de la retirada de fang deshidratat 

- Nivell de greixatge 

- Complimentar el comunicat d’explotació 

4.2.4 Altres elements  

- Els locals han de netejar-se un cop per setmana 

- Els elements metàl·lics han de polir-se en cas d’aparèixer òxid. Caldrà afegir elements 

de protecció i pintura 

- Els elements de fusta hauran d’ésser pintats cada 3 anys 

- Les instal·lacions elèctriques han de ser revisades per electricistes professionals 

- Tota la instrumentació i equipament ha de mantenir-se en bon estat 

- Els edificis han de pintar-se cada tres anys, amb retocs necessaris anualment, o sempre 

que es requereixi 

5 Estudi de les despeses de manteniment i explotació 

L’explotació, el manteniment i la conservació dels diferents elements que composen les 
instalacions de l EDAR originen unes despeses que es poden classificar, d’acord amb la seva 
naturalesa, de la següent manera: 

1. Despeses fixes: Són independents del volum i qualitat de l’aigua tractada 
 

− Despeses inicials 
− Despeses de manteniment i conservació 
− Despeses de personal 
− Despeses d’energia elèctrica, segons potència contractada 
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− Despeses d’administració i varis 
− Despeses en analítiques de control 

2. Despeses variables: Depenen del volum i qualitat de l’aigua tractada 
− Despeses d’energia elèctrica 
− Despeses en reactius 
− Despeses de retirada i transport de residus a abocador 

5.1 Despeses fixes 
La optimització de les depeses econòmiques en tot procés productiu consisteix en reduir les 
despeses fixes transformant-les en variables si és possible.  
 
De l’anàlisis de l’explotació d’altres depuradores s’obté que prop del 50 % de les despeses 
fixes corresponen a despeses de personal en el cas de depuradores grans i que aquest 
percentatge s’eleva fins al 90 % en cas de depuradores petites, com és el cas del Pont 
d’Armentera. Així, per a l’explotació de la EDAR s’opta per reduir el personal al mínim 
imprescidible per al correcte funcionament de les instal·lacions i recòrrer a serveis exteriors per 
a puntes de feina. 
 
L’estudi de les despeses fixes realitzat a continuació es basa en les següents premises: 

� El personal de plantilla és el mínim per al servei continuat de les instal·lacions 
� Les operacions especials o situacions puntuals que requereixen més mà d’obra  

s’efectuaran recorrent al mercal laboral o empresarial. 
� El manteniment d’ús i el preventiu seran efectuats per el personal propi, excepte en el 

cas que les tasquest requereixin una marcada especialització, fruit de la seva 
singularitat tècnica. 

� El manteniment correctiu, energètic i ambiental es repartirà equitativament entre el 
personal propi i l’assistència externa. 

5.1.1 Despeses inicials 
Taula 2 Despeses inicials 

Concepte  €/any 
Manteniment oficines 100,00 
Manteniment vestuari i menjador 100,00 
Eines, equips de mesura i vehicles 450,00 
Furgoneta de 130000 €, interés 8%, amort a 8 anys 1.131,10 
Útils de jardinera: 1200 €, interés 8%, amort a 8 anys 162,00 
Total  1.943,10 

 

5.1.2 Despeses de personal 
A les despeses de personal s’inclou únicament les derivades de la retribució dels tècnics, 
operaris i administratius en tota la seva extensió: nòmina, seguretat social, plus, etc. 
La recollida de les mostres per a analitzar la durà a terme el responsable de planta, però la 
realització de les analítiques serà contractada a una empresa externa, per tant, no es 
considerarà la dedicació d’un analista. 
 

Taula 3 Despeses de personal 

Personal  Preu unitari ( €/any)  Dedicació  Preu (€/any)  
Cap de planta  30.000 25% 7.500 
Oficial electromecànic  19.000 50% 9.500 
Peó 15.000 100% 15.000 
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Hores extres    2.000 
Total    34.000 

5.1.3 Despeses d’energia elèctrica (potència contractada) 
Existeix una despesa en energia elèctrica en funció de la potència contractada, que és 
independent del cabal tractat. El contracte serà de mitja utilització, i correspon al terme fix de 
contractació d’energia elèctrica en concepte de potència contractada. En el cas de la EDAR del 
Pont d’Armentera s’han contractat 110 KW que a un cost de 33,768392 €/KW any implica un 
cost fix per potència contractada de 3.714,52 €/any  (segons tarifes vigents electricitat, 
publicades en el BOE de 31 de desembre de 2011 i corregides per la Resolució de 2-feb-2012 
(BOE 7-feb)). 

5.1.4 Despeses de manteniment i  conservació 
El manteniment i conservació d’un servei consisteix en la planificació, l’execució i el control d’un 
conjunt d’activitats amb l’objectiu d’aconseguir que els elements (estructures, edificis, equips  
sistemes) d’una instal·lació es mantinguin en condicions òptimes d’operació, prollongant.ne així 
la seva vida útil. 
Tant el manteniment com la conservació tenen un objectiu comú (protegir la instal·lació enfront 
de l’envelliment), però enfocats a acciones destructives diferents: el sistema de manteniment 
s’enfronta a les acciones derivades de l’explotació i el sistema de conservació s’enfronta a les 
accions del medi i el clima. 
La determinació de les despeses anual per a aquests conceptes es realitza en funció de 
l’experiència a altres plantes depuradores de dimensions similars. En aquesta determinació té 
molta importància la definició de “vida útil“ d’un equip, que és una definició on intervenen molts 
factors en general de aire econòmic més que tècnic, ja que és possible anar canviant 
successivament les peces que conformen un equip a mesuren que es van desgastant, 
allargant-ne la vida útil de tal forma que al cap d’uns anys no quedi ninguna peça de les 
instal·lades inicialment. En una primera aproximació al problema, els factorsa considerar en la 
determinació de la vida mitja d’un equip són: 

� Mv Cost de manteniment de l’equip vell 
� Hv Hores anuals de funcionament de l’equip vell 
� Cv Cost de l’equip vell 
� Mn Cost de manteniment de l’equip nou 
� Hn Hores anuals de funcionament de l’equip nou 
� Cn Cost de l’equip nou 
� A Amortització que queda per realitzar a l’equip vell 
� P Preu de venta del producte 
� N Producció horària del producte 
� F Factor anual d’amortització 

Es considera instal·lar un equip nou quan: 
Cv x F + Mv + (Hn - Hr) x N x P > Cn x F + Mn + A x F 

 
El primer terme representa els gastos que ocasiona l’equip vell, tals com el manteniment, 
l’amortització i el cost del producre que es deixa d’obtenir a l’any per a no poder funcionar les 
mateixes hores que si hi hagué sun equip nou. 
El segon terme representa els costos associats a l’equip nou (manteniment, amortizació, 
amortització residual si n’hi ha). 
Aquest raonament està basat en la hipòtesis que es bescanvia un equip vell per un exactament 
igual, ja que no s’han tingut en compte els beneficis (major rendiment, millors prestacions) que 
aportaria un equip nou de tecnologia més avançada. 
La determinació de la vida mitja té lloc mitjançant programes d’ordinador que disposen de 
bancs de dades històriques de l’equip. 
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En aquest annex s’utilitzen dades provinents de fabricants i de l’experiència per a deteminar les 
condicions de manteniment i vida dels equips.  

Taula 4 Vida mitja i cost anual de manteniment 

Tipus d’equip  Vida mitja (anys)  
Recipients i tancs 25 
Intercanviadors de calor o generadors 25 
Equips mecànics rotatius 17 
Equips d’accionament de màquines 25 
Altres equips mecànics 17 
Instrumentació 25 
Canonades, vàlvules i accessoris 25 
Aïllament i pintura 13 
Electricitat 25 
Obra civil 75 

 

 
El cost de manteniment d’un equip és un valor variable al llarg de  la seva vida, però per a 
efectuar l’estudi del cost d’explotació de la EDAR, es simplifica suposant un cost mig anual de 
manteniment, calculat proporcionalment a la inversió realitzada. Es divideixen en dos grups, 
manteniment d’equips mecànics i manteniment d’obra civil de la EDAR i manteniment dels 
col·lectors. 
 
Segons s’ha pogut comprovar en altres projectes similars, els costos anuals associats a 
manteniment corresponen a un 0,5% de la inversió inicial. En aquesta partida s’inclouen les 
reparacions de mecanismes, reposició de material, greixatge, reparació i reposició de material 
elèctric. 

Taula 5 Costos fixes de manteniment 

Concepte Cost inversió (€)  % cost manteniment  Cost 
manteniment (€) 

Obra civil i equips mecànics 566.011,82 0,5 2.830,06 
Col·lectors 41.857,82 0,5 209,29 
Total    3.039,35 
 

5.1.5 Despeses diverses 
Les despeses diverses corresponen a activitats no directament imputables a la depuració de 
l’aigua residual, però que són necessàries per al funcionament de les instal·lacions. 

Taula 6 Despeses diverses 

Concepte  €/any 
Material d’oficina 80 
Telèfon 150 
Assessorament 100 
Eines personals 50 
Equips de mesura 50 
Roba de treball 90 
Formació personal 90 
Seguretat i Salut 60 
Ajuda tècnica al procés 100 
Aigua potable 120 
Altres 120 
Total  1.010 
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5.1.6 Despeses en analítiques de control 
Les analítiques seran realitzades per un servei extern a la EDAR (laboratori professional). Es 
realitzaran anàlisis setmanals dels paràmetres més significatius per a caracteritzar l’afluent i 
l’efluent. 

Taula 7 Despeses analítiques 

Paràmetre  Núm 
mostres 
afluent 

Núm 
mostres 
efluent 

Licor -
mescla 

Cost 
unitari (€) 

Cost setmanal 
(€/setmana) 

DBO5 1 1 0 3,85 7,70 
SS 1 1 0 5,15 10,30 
DQO 1 1 1 1,80 5,40 
SSV 0 0 1 1,50 1,50 
Total 
(€/setmana) 

    24,90 

Total ( €/any)      1.195,20 
 

5.2 Despeses variables 
Les despeses variables depenen del cabal a tractar, fent referència tant a les seves 
característiques qualitatives com quantitatives. Tot i això, en aquest estudi d’explotació només 
es realitza una estimació a partir del volum d’aigua tractada ja que la finalitat del present 
document és donar una estimació realista de la magnitud econòmica sobre les despeses 
d’explotació, manteniment i conservació. Els costos variables s’agrupen en tres tipus: 

5.2.1 Despeses energètiques 
En base al funcionament horari de cadascuna de les instal·lacions, s’ha calculat el seu consum 
elèctric i s’ha estimat el seu cost associat. 

Taula 8 Despeses energètiques 

Concepte  Tarifa  kWh/dia  Preu  unitari ( €/kWh)  Preu t otal ( €/any)  
Energia EDAR 3.1-Mercat lliure 365,28 0,02 2.666,5  
 

5.2.2 Despeses 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, que serà 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. 

Taula 9 Despeses gestió de fangs 

Concepte  Consum/producció 
(kg/m 3) 

Preu unitari 
(€/kg) 

Preu total 
(€/any) 

Residus desbast (litres MS) 0,011 0,1 150,56 
Sorres desbast (litres MS) 0,017 0,1 232,69 
Fangs deshidratats (m3) 0,85 0,047 5468,16 
Total    5851,41 
 

5.2.3 Despeses en reactius 
El preu unitari del polielectrolit catiònic utilitzat per a l’assecament dels fangs és de 2,855 €/kg. 
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Taula 10 Cost polielectrolit catiònic 

Fangs a assecar (kg/dia) 123,45 
Dosificació prevista (Kg/TnMS) 5 
Consum anual 225,30 
Cost producte comercial (€/kg) 2,855 
Total ( €/any)  643,23 

5.3 Resum de despeses 
Taula 11 Resum de despeses 

Tipus  Concepte  Cost total  
Fixes  Inicials 1.943,10 

Personal 34.000 
Potència contractada 3.714,52 
Manteniment 3.039,35 
Diverses 1.010 
Analítiques 1.195,20 
TOTAL FIXES 44.902,17 

Variables  Energia 2.666,5 
Gestió de fangs 5.851,41 
Reactius 643,23 
TOTAL VARIABLES  9.160,94 

TOTAL ANUAL   54.063,11 
 
El pressupost d’execució material de l’explotació puja a 54.063,11 euros. Es tracta d’un cost 
d’explotació força elevat, que s’ha estimat considerant un gestió independent de la EDAR. Tot i 
així, si s’explotés conjuntament amb altres EDARs properes, els costos es podrien reduir, 
sobretot els del personal. Per tant, es recomana la concessió de la gestió o el contracte de 
gestió pública per a una agrupació d’EDARs de tamanys similars o superiors, per així aprofitar 
la creació de sinèrgies i reducció de costos per el compartiment de recursos. 
 
Considerant una producció anual de 136.875 m3, el cost unitari és de 0,395 €/m3 . D’aquest, 
0,316 €/m3  i 0,079 €/m3  corresponen a despeses variables.  

6 Pressupost pel coneixement de l’Administració 
 
A continuació es mostra el pressupost del cost anual per contracte pel coneixement de 
l’Administració 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 54.063,11 € 
Despeses generals (13%) 7.028,0 € 
Benefici industrial (6%) 3.243,79 € 
Subtotal 64.335,10 € 
IVA (8%) 5.146,81 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 69.481,91 € 

 
 
El Pressupost d’execució per contracte de l’explotació i manteniment anual de la depuradora 
puja a SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AM NOURANTA-UN 
CÈNTIMS (69.481,91 €) 
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1 Introducció 
 
En compliment de la normativa vigent es redacta aquest annex de Control de Qualitat, on 
s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest annex 
s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a 
realitzar. 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

− Control del material. 
− Control geomètric. 
− Control d’execució. 

Caldrà portar un control dia a dia en els llocs on vagi treballant el Contractista seguint el ritme 
per ell marcat. Això sobretot serà més accentuat en els apartats de terres i de realització 
d’estructures. El contractista haurà de presentar un Pla d’Autocontrol de Qualitat (PAQ), que 
haurà d’aprovar la Direcció d’Obra. Les despeses de control de qualitat estan inclosos en el 
preu de les partides d’obra. 
 

2 Assajos a realitzar 
 
A continuació es dóna una idea del nombre d’assajos a realitzar 
 

2.1 Terres 
En aquesta secció s’inclou el control de la idoneïtat dels materials proposats per al reblert de 
rases. 
 
Es preveuen els següents assajos de control de material (cada 2500 3) 

− 1 granulometria 
− 1 Próctor Normal (PN) 
− 1 Índex CBR 
− 1 Assaig de contingut d’humitat 
− 3 límits d’Atterberg 
− 1 Assaig de contingut de matèria orgànica 

Per el control d’execució es realitzaran cada 500 m3 de material compactat: 

− 5 assajos de densitat natural 
− 5 assajos d’humitat “in situ” 

 

2.2 Formigó 
Els volums de formigó que s’utilitzaran en la construcció de la EDAR no fan preveure la 
instal·lació d’una planta a obra i és per això que al utilitzar una planta de les rodalies es preveu 
únicament el control de la consistència pel con d’Abrams i la fabricació, curat i ruptura a 
compressió de 5 sèries de 5 provetes, pels diferents elements de formigó a realitzar. 
 
Els assajos es realitzaran a cada amasada.  
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− Per elements comprimits, cada 50 m3 o 3 setmanes 
− Per a elements en flexió simple (bigues, forjats, murs) cada 100 m3 o 2 setmanes 
− Per sabates, cada 100 m3 

2.3 Acer 
Barres corrugades 
Per a les barres corrugades utilitzades a l’armat de les es preveu: 

− 1 assaig de característiques geomètriques  
− 1 assaig de doblat-desdoblat  
− 1 assaig de doblat simple 
− 1assaig 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. 

Malles electrosoldades 
Per a les malles electrosoldades  es preveu: 

− 1 assaig de tracció a realitzar sobre una proveta que tingui, almenys, una barra 
transversal soldada. 

3 Normativa 
 
Les Normes per a cada assaig són les que s’especifiquen a la Taula 1. 
 

Taula 1  Normes aplicables per a cada assaig 

Assaig límits d’Atterberg NLT-105-91 
Assaig Pròctor Normal NLT-107-91 
Assaig granulomètric NLT-104-91 
Assaig C.B.R. NLT-111-91 
Assaig contingut Matèria Orgànica NLT-118-91 
Assaig densitat i humitat “in situ” NLT-109-72 
Assaig 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 geomètriques d’un acer UNE 36-068-94 
Extracció de provetes testimoni NLT-168-90 
 
 

4 Pressupost 
 
Per a donar un Pressupost aproximat del Pla de Control de Qualitat es valoren el cost 
d’aquests assaigs a preus de mercat actual vigent. 
 
Cal dir que si els resultats dels assaigs fossin negatius, la repetició dels assaigs anirà a càrrec 
del Contractista. Els preus utilitzats en aquesta valoració són els que resumeix la Taula 2. 
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Taula 2  Preus unitaris dels assajos 

Assaig límits d’Atterberg 61,15 euros 
Assaig Pròctor Normal 36,36 euros 
Assaig granulomètric 23,80 euros 
Assaig C.B.R. 87,27 euros 
Assaig contingut Matèria Orgànica 24,79 euros 
Assaig densitat i humitat “in situ” 10,58 euros 
Fabricació i ruptura a compressió de provetes de formigó 76,03 euros 
Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, ovalitat i 
allargament d’una barra d’acer corrugat 

48,92 euros 

Assaig doblat-desdoblat d’un acer 13,88 euros 
Assaig doblat simple d’un acer 11,57 euros 
Assaig resistència a tracció 25,93 euros 
Assaig característiques geomètriques d’un acer 36,36 euros 
Extracció de provetes testimoni 49,97 euros 
 
El número de cada un d’aquests assaigs depen de les amidaments i aquests preus no són 
contractuals, és a dir, no estan inclosos en la baixa del Contractista, sinó que són preus 
orientatius per tal de fixar el cost del Control de Qualitat per incloure dins del Pressupost per a 
Coneixement de l’Administració. 
 

4.1 Terres 
L’amidament pel reblert de rases és de 1640 m3 

Taula 3 Assajos terres 

Assaig  Lot  Nombre 
d’assajos 

Preu (€) Import ( €) 

Granulomètric  2500 m3 1 23,80 23,8 
Pròctor Normal  2500 m3 1 36,36 36,36 
CBR 2500 m3 1 87,27 87,27 
Contingut d’humitat  2500 m3 1 10,58 10,58 
Densitat in situ  500 m3 4 10,58 42,32 
Humitat in situ  500 m3 4 10,58 42,32 
Límits d’Atterberg  2500 m3 1 61,15 61,15 
Matèria orgànica  2500 m3 1 25,79 25,79 
   TOTAL 329,59 

 
4.2 Obres de formigó 
L’amidament de formigó estructural és de 360 m3 

Taula 4 Assajos formigó 

Assaig  Lot  Nombre 
d’assajos 

Preu (€) Import  (€) 

Probetes i assaig a compressió  50 m3 8 76,03 608,24 
Con d’Abrams  50 m3 8 49,97 399,76 
   TOTAL 1008,00 
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4.3 Acer 
L’amidament de barres corrugades és de 25185 kg. Aquest amidament no distingeix el fet que 
hi ha barres de 3 diàmetres diferents. Així, l’amidament de cada un dels 3 tipus de barres és 
inferior a 20 T 

Taula 5 Assajos acer 

Assaig  Lot  Nombre 
d’assajos  

Preu (€) Import ( €) 

Assaig resistència a tracció, límit 
elàstic, secció equivalent, ovalitat 
i allargament d’una barra d’acer 
corrugat 

20T 3 48,92 146,76 

Assaig doblat -desdoblat d’un acer  20T 3 13,88 41,64 
Assaig doblat simple d’un acer  20T 3 11,57  34,71 
Assaig resistència a tracció  20T 3 25,93  77,79 
Assaig característiques 
geomètriques d’un acer 

20T 3 36,36  109,08 

   TOTAL 409,98 
 
 

4.4. Resum Pressupost 
 

TERRES      329,59 €  
OBRES DE FORMIGÓ  1.008,00 € 
ACERS       409,98 € 
 
TOTAL:   1.747,57 €  

 
Donat que aquests elements només suposen una part del pressupot de control de qualitat (no 
s’han inclòs assajos d’equips electromecànics ni d’elements prefabricats), es fa una previsió 
per a despeses de Control de Qualitat de l’1% del total del Pressupost d’Execució Material. Per 
tant, el cost de la previsió de despeses de Control de Qualitat puja a la quantitat de “VUIT MIL 
CINC-CENTS NOURANTA- QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (8.594,75 
EUROS). 
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1 Comporta mural a quatre bandes 
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  :  COMPORTA MURAL A 4 BANDES 
SERVEI :   Aïllament línia.       
            
 
Comporta mural motoritzada, de les següents característiques: 
 
Marca      : Orbinox o similar. 
Tipus      : CM05. 
Estanqueitat     : a quatre costats. 
Gruix comporta    : ---- mm. 
Alçada del tauler    : ---- mm. 
Alçada sòl de maniobra   : ---- m. 
Alçada d’obertura    : ---- m. 
 
DESCRIPCIÓ: 
Aquestes comportes estaran compostes per els següents elements: 
 
MARC-GUIA: 
Es construeix en acer inox. AISI-316, serveix com a guia tauler i es rep en obra amb formigó 
ràpid en els buits fets a propòsit en el canal. 
 
TAULER: 
En xapa d’acer inox. AISI-316. Reforçat segons càrrega d’aigua. Gruix  6 mm. 
 
ESTANQUEITAT: 
A  metall-metall i goma-metall (Inox. AISI-316, Inox AISI-316/Goma  EPDM,  Inox AISI 316). 
 
CLAVAGUERA: 
D’acer inoxidable AISI-316. Ascendent φ mínim 40 mm. 
 
PROTECCIÓ: 
A base de sorrejament amb microesferes de vidre, mantenint amb el qual les propietats 
mecàniques i de protecció originals.  
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2 Vàlvula de comporta 
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  : VÀLVULA  COMPORTA 
SERVEI :  Equips de bombament.       
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
  

Marca    : BELGICAST  
Modelo    : BV – 05 - 47 
Tipus     : Disc en cunya sòlid i eix no ascendent 
Número instal·lat  : diverses 
Diàmetre nominal  : segons plànols, 80 – 250 cm 
Pressió nominal  : 10 Kg/cm2 
Connexions    : Brides DIN 2502 PN 10 
Accionament   : manual per volant 
Dimensions generals   : segons DIN 3202 

 
 
MATERIAL 
 

Cos     : Fosa dúctil GGG-50 
Tapa    : Fosa dúctil GGG-50 
Tancament    : GGG – 50 recobert amb NBR 
Eix    : Inox X20Cr13 
Volant     : Fosa nodular 
Cargolaria    : Inox. 
Recobriment superficial             : Cos i tapa amb protecció epoxi per interior i exterior. 
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3 Vàlvula de retenció  a bola 
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  : VÀLVULA RETENCIÓ BOLA 
SERVEI :  Equips de bombament.       
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca    : BELGICAST  
 Model   : BV – 05 –34 
 Tipus   : bola 

Accionament  : manual per palanca 
Diàmetres  : segons plànols 
Pressió   : 25 bar. 
Connexió  : Rosca NPT 
      

 
MATERIAL 
 

Cos i  bola  : Bronze Rg5 
Assentaments  : PTFE 
Junta tòrica  : EPDM 
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4 Vàlvula de papallona manual 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  VÀLVULA  PAPALLONA MANUAL 
SERVEI :   Regulació flux en conduccions d’aire.    
            
CARACTERÍSTIQUES 
 Marca     : BELGICAST  
 Model    : BV – 05 -2 

Diàmetre nominal  : segons plànols 
Pressió nominal  : PN – 10/16/25/40 

 Pressió màxima  : 40 bar segons disseny i diàmetre 
 Temperatures   : des de -10ºC fins a +80ºC 
 

Estanqueitat absoluta a altes o baixes pressions. 
 Mínima pèrdua de càrrega. 
 Eix excèntric, biexcèntric o centrat. 
 Sistema de tancament bidireccional.  
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5 Bombament de capçalera 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  BOMBA SUBMERGIBLE 
SERVEI :   Bombament capçalera      
             
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca    : FLYGT  
 Model    : CP-3102-MT-180- 434-1 
 Cabal nominal   : 40 m3/h 

Nº bombes   : 2 + 1 de reserva  
Alçada geomètrica  : 5 m.c.a. 
Pes    : 104 kg 
Diàmetre boca impulsió  : 100 mm 
Impulsor tipus   : Canal 
Nº canals de l’impulsor  : 1 
Pas de sòlids   : 76 mm 

 Sistema de funcionament : Independent 
 Tipus d’instal·lació  : fixa extraible mitjançant tubs guia 
 Sistema de refrigeració  : mitjançant aletes disipadores de calor 
 
MATERIALS 
 

Cos de la bomba  : Fosa GG-25 
Estanqueitat   : Dues juntes  mecàniques dobles autolubricades per oli  
Junta superior   : Grafit 
Junta inferior   : Widia 

 Anell de desgast impulsor : Bronze 
 Anell de desgast voluta  : Goma ànima metàl·lica 
 
MOTOR ELÈCTRIC 
 

Potència instal·lada  : 3.10 Kw. 
Velocitat   : 1435 r.p.m. 
Tensió / Freqüència  : 380 V / 50 Hz 

 Factor de servei  : S-1  
 
ACCESSORIS 
 
 Aletes disipadores de calor per a refrigeració. 

Inclosos 10 m de cable elèctric. 
 Connexió de descàrrega per a tuberia d’impulsió de 100 mm de Ø. 
 Inclosos espàrrecs d’ancoratge i suport superior de tubs guia.  
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6 Bombament de recirculació de fangs 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  BOMBA SUBMERGIBLE 
SERVEI :   Recirculació de fangs      
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca    : FLYGT  
 Model    : CP–3085-MT–182–432-1 
 Nº bombes   : 1 + 1 
 Cabal nominal   :15  m3/h 

Pes    : 66 kg 
Diàmetre boca impulsió  : 80 mm 

 Sistema de funcionament : independent 
 Tipus instal·lació  : fixa extraible per mitjà de tubs guia 
 Corba nº   : 432 
 Impulsor tipus   : canal 
 Nº canals de l’impulsor  : 1 
 Pas de sòlids   : 76 mm 
 Sistema de refrigeració  : aletes disipadores de calor 
 Tubs guia i diàmetre  : dos de 2 " de Ø 
 Protecció al desgast: 
  Part hidràulica  : anell de desgast independent 
  A la voluta  : goma ànima metàl·lica 
 
MATERIALS 
 

Carcassa i part hidràulica : Fosa GG-25 
Estanqueitat   : Dues juntes  mecàniques dobles autolubricades per oli  
Junta superior   : Grafit/Ceràmica 

 Junta inferior   : Ceràmica/Ceràmica 
 
MOTOR ELÈCTRIC 
 

Potència instal·lada  : 2 Kw. 
Velocitat   : 1395 r.p.m. 
Tensió / Freqüència  : 380 V / 50 Hz 

 Factor de servei  : S-1  
 
ACCESSORIS 
 
 Aletes disipadores de calor per a refrigeració 

Inclosos 10 m de cable elèctric. 
 Connexió de descàrrega per a tuberia d’impulsió de la bomba de 80 mm de diàmetre 

Espàrrecs d’ancoratge i suport mecànic de tubs guia.  
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7 Bombament de purga de fangs 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  BOMBA SUBMERGIBLE 
SERVEI :   Bombes de purga      
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca    : FLYGT  
 Model    : CP–3045-HT–180–252-1 
 Nº bombes   : 1 + 1 
 Cabal nominal   : 10  m3/h 

Pes    : 28 kg 
Diàmetre boca impulsió  : 50 mm 

 Sistema de funcionament : independent 
 Tipus instal·lació  : fixa extraible per mitjà de tubs guia 
 Corba nº   : 252 
 Impulsor tipus   : canal 
 Nº canals de l’impulsor  : 1 
 Pas de sòlids   : 46 mm 
 Sistema de refrigeració  : aletes disipadores de calor 
 Tubs guia i diàmetre  : dos de 3/4 " de Ø 
 Protecció al desgast: 
  Part hidràulica  : anell de desgast independent 
  A l’impulsor  : bronze 
  A la voluta  : goma ànima metàl·lica 
 
MATERIALS 
 

Carcassa i part hidràulica : Fosa GG-25 
Estanqueitat   : Dues juntes  mecàniques dobles autolubricades per oli  
Junta superior   : Ceràmica 

 Junta inferior   : Grafit 
 
MOTOR ELÈCTRIC 
 

Potència instal·lada  : 1,2 Kw. 
Velocitat   : 1395 r.p.m. 
Tensió / Freqüència  : 380 V / 50 Hz 

 Factor de servei  : S-1  
 
ACCESSORIS 
 
 Aletes disipadores de calor per a refrigeració 

Inclosos 10 m de cable elèctric. 
 Connexió de descàrrega per a tuberia d’impulsió de la bomba de 80 mm de diàmetre 

Espàrrecs d’ancoratge i suport mecànic de tubs guia.  
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8 Bombament de sobrenedants 
FITXA TÈCNICA 

 
EQUIP  :  BOMBA SUBMERGIBLE 
SERVEI :   Bombes de sobrenedants     
             
 

CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca    : FLYGT  
 Model    : CP–3045-HT–180–252-1 
 Nº bombes   : 1 + 1 
 Cabal nominal   : 3  m3/h 

Pes    : 28 kg 
Diàmetre boca impulsió  : 50 mm 

 Sistema de funcionament : independent 
 Tipus instal·lació  : fixa extraible per mitjà de tubs guia 
 Corba nº   : 252 
 Impulsor tipus   : canal 
 Nº canals de l’impulsor  : 1 
 Pas de sòlids   : 46 mm 
 Sistema de refrigeració  : aletes disipadores de calor 
 Tubs guia i diàmetre  : dos de 3/4 " de Ø 
 Protecció al desgast: 
  Part hidràulica  : anell de desgast independent 
  A l’impulsor  : bronze 
  A la voluta  : goma ànima metàl·lica 
 
MATERIALS 
 

Carcassa i part hidràulica : Fosa GG-25 
Estanqueitat   : Dues juntes  mecàniques dobles autolubricades per oli  
Junta superior   : Ceràmica 

 Junta inferior   : Grafit 
 
MOTOR ELÈCTRIC 
 

Potència instal·lada  : 1,2 Kw. 
Velocitat   : 1395 r.p.m. 
Tensió / Freqüència  : 380 V / 50 Hz 

 Factor de servei  : S-1  
 
ACCESSORIS 
 
 Aletes disipadores de calor per a refrigeració 

Inclosos 10 m de cable elèctric. 
 Connexió de descàrrega per a tuberia d’impulsió de la bomba de 80 mm de diàmetre 

Espàrrecs d’ancoratge i suport mecànic de tubs guia  
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9 Bufadors 
 

FITXA TÈCNICA 
EQUIP  :  BUFADORS 
SERVEI :   Bufador d’èmbols rotatius     
            
CARACTERÍSTIQUES 
 

Marca     : AERZEN  
Model     : GM 25S Delta Blower 
Tipus     : EMBOLS ROTATIUS 
Pes unitari aproximat   : 375 kg 
Número de bufants   : 1+1 de reserva 
Cabal aspiració    : 16.8 m3/min. 
Cabal d’aspiració   : 1009 m3/h 
Temperatura d’aspiració  : 20 º C 
Temperatura impulsió   : 69 º C 
Pressió aspiració   : 0.981 bar (abs) 
Pressió impulsió   : 1.481 bar (abs) 
Pressió diferencial   : 500 mbar 
Nº revolucions bufant   : 3440 1/min 
Nº revolucions motor   : 2930 1/min 
Potència absorbida   : 18 kW 
Potència motor    : 22 kW 
 

 Dades tècniques del motor  : IP 55/50 HZ 
 Pes cabina insonoritazció  : 250 kg 
 
MATERIALS 
 

Cos     : GG20 
Èmbols rotatius    : C 45 N ( 3 lòbuls ) 
Engranatges     : 16 Mn. Cr 5E Helicoidal, templats i rectificats 
Coixinets    : rodaments 
Lubrificació    : per barboteig 
Estanqueitat de l’eix d’accionament : retén de l’eix 
Pintura                                                    : imprimació per immersió; acabat amb resina   

sintètica de color blau RAL 5001 
Direcció de flux : cap avall 
Direcció de gir : vist cap a l’eix d’accionament contra rellotge 
Accionament    : transmissió per politges i corretges 

 Brides aspiració i impulsió del bufador : DN 150 DIN 2530 PN 10, taladrada 
 Connexió tuberies, costat impulsió : DN 125  
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10 Agitador de  corrent 
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  :  AGITADOR DE CORRENT     
SERVEI :   Agitador de flux al reactor biològic 
           
Fabricant    : ABS o similar. 
Model     : SB 1824 A 30/4 
Posició     : submergible. 
Potència del motor en l’eix  : 3 kW. 
Diàmetre hèlix    : 1.800 mm. 
Nº d’àleps    : 2. 
Angle de l’hèlix    : 8,3º. 
Velocitat hèlix/motor   : 56/1450 r.p.m. 
Versió     : estàndard 
Estanqueitat    : Junta mecànica. 
Protecció tèrmica   : TCS amb sensors tèrmics. 
Protecció estanqueitat   : sistema DI, amb sonda en cambra oli. 
Material eix    : AISI-329. 
Material hèlix    : Fibra de vidre-epoxi. 
Pes per equip    : 153 kg.
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11 Difusors i graelles 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  DIFUSORS DE BOMBOLLA FINA I GRAELLA  

SERVEI :   Conjunt de parrilles distribució d’aire a difusors de  membrana i  
    suport dels mateixos.      
        
Conjunt de difusors de bombolla fina per la introducció d’aire en profunditat en la aeració, 
aquests difusors són del tipus membrana EPDM, fabricant FLYGT SANITAIRE o similar, de les 
següents característiques: 
 
MATERIALS DE GRAELLA: 
 
Difusors                   :  membrana EPDM D178. 
Nombre de difusors    :  22 
Base difusor              : PVC especial D110. 
Sistema fixació difusor      : rosca AISI-304. 
Canonada graella             : PVC especial D110 PN6. 
Canonada connexió           : Aº inox. AISI-304. 
Soports connexió             : Aº inox. AISI-304. 
Juntes d’unió               : Neoprè especial. 
Purgues                        : PVC especial. 
Cargoleria                  : Aº inox. AISI-304. 
 
CONNEXIONS A GRAELLES: 
 
Cada canonada de connexió sobresortirà 0,5 m. per sobre del nivell mitja del líquid, on es 
disposarà una brida per a la seva connexió a les canonades de distribució general. 
Cada canonada de connexió es fixarà a la paret lateral del dipòsit mitjançant un suport lateral 
d’acer galvanitzat i al sòl del mateix mitjançant suports d’acer AISI-304, calculats al efecte. 
 
GRAELLES DE PVC: 
 
La distribució de l’aire es realitza mitjançant graelles de canonada de PVC especial, sobre les 
quals i, mitjançant unes peces de PVC injectat, es disposen els difusors amb els seus 
corresponents sistemes de fixació y estanqueitat. 
Cada graella esta construïda per canonada de PVC especial, resistent als raigs UV, de 
diàmetre 110 i gruix 3,2. El qual garanteix una pressió de 60 m.c.a. xifra molt superior a les de 
treball.  
Els diferents tubs de PVC especial s’uneixen mitjançant acoblament i és del mateix material. És 
important apreciar que aquests tipus d’unió tenen un grau de llibertat, per el qual les dilatacions 
i contraccions que poden sofrir des de el muntatge a els diferents moments de treball, són 
fàcilment corregibles. 
Les graelles es fixaran al fons del dipòsit mitjançant suports regulables en alçada que, igual que 
la seva corresponent cargoleria, són d’acer inox. 
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12 Pont decantador secundari 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  PONT DECANTADOR SECUNDARI  
SERVEI :   Recollida de fangs i nedants al recinte de decantació   
    secundària    

     
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca     : DAGA 
 Model     : MR06 
 Diàmetre interior recinte  : 13 m 
 Diàmetre camí de rodadura  : 15.85 m 
 Distància nivell màx. aigua a coronació : 0.5 m mín.  
 Pendent solera    : 8 a 10 % 
 
1 Passarel·la pont: 
 Tipus     : bigues en perfils laminats  
 Longitud total    : 8,5 m. aprox. 
 Amplada exterior   : 0.8 m. aprox. 
 Material passarel·la   : acer al carboni A42b 

 Alçada barana    : 0.9 m. aprox. 
Tipus barana    : tubular 40x40x2 mm  

 Material barana    : acer al carboni A42b 
 Pis de la passarel·la   : tràmex galvanitzat 30x30/25x2 
  
2 Carro motriu:  
 Motor     : 0.25 CV – 1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 
 Marca motor    : Bonfiglioli o similar 
 Tipus reductor    : cargol sense fi 
 Marca reductor    : Tecnotrans 
 Tipus de rodes    : Red-band 
 Tamany de les rodes   : Diàmetre 300 mm 
 Velocitat de desplaçament  : 1.32 m/min 
 Eix rodes    : Acer al carboni F1140 
 Eix articulació carros   : Inoxidable AISI 304 
 Materials carro    : acer al carboni A42b 
 
3 Pivot central: 
 Col·lector (presa de corrent)  : 6 Fases + TT (220/380 V) 
 Diàmetre nominal pivot   : 520 mm 
 Materials carro    : acer al carboni A42b 
 
4 Campana central deflectora: 
 Diàmetre    : 1.60 m 
 Altura     : 1.20 m 
 Espessor    : 3 mm 
 Suport campana a passarel·la  : acer al carboni A42b 
 Campana    : acer al carboni A42b 

5 Rasqueta de fons: 
 Tipus rasqueta de fons   : Espiral contínua 
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 Nº de braços d’escombrat  : 1 (radial) 
 Suspensions i estabilitzacions  : acer al carboni A42b 
 Xapa rasqueta    : acer al carboni A42b 
 
6 Conjunt recollida de nedants: 
 Tipus     : Rasqueta radial amb escombrador 
 Xapes rasqueta nedants  : acer al carboni A42b 
 Suports rasqueta nedants  : acer al carboni A42b  
 Escombrador de nedants  : acer al carboni A42b 
 Tipus tolva recollida de nedants  : emergida 
 Amplada tolva    : 0.40 m 
 Tolva     : acer al carboni A42b 
 Suport tolva    : acer al carboni A42b 
 
7 Sobreixidor perimetral: 
 Construcció    : Xapes de 2000x200 mm 
 Espessor    : 3 mm 
 Sobreixidor    : Alumini 
 
8 Deflector perimetral: 
 Construcció    : Xapes de 2000x200 mm 
 Espessor    : 3 mm 
 Material    : Alumini 
 Suports deflector   : Acer galvanitzat 
 
9 Tornilleria: 
 En zones submergides   : Inoxidable AISI 304 
 En zones aèries   : Inoxidable AISI 304 
  
10 Acabats : 
 Protecció zones submergides  : Chorreado SA21/2+ Brea epoxi (250 micres) 
 Protecció accionament   : Pintura epoxi (125 micres) 
 Protecció zones aèries   : Chorreado SA1/2 + Pintura epoxi (125 micres) 
        Color: Gris (RAL 7005) 
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13 Espessidor de gravetat 
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  :  Espessidor de piques 
SERVEI :   Espessidor de fangs      
        
 

Espessidor de gravetat, espessidor de piques 
 
Descripció general: 
Diàmetre interior  4,0 m 
Accionament Central per eix tubular 
Diàmetre hèlix espessidor 3,9 m 
Alçada d’escombrat 2,3 m 
Diàmetre campana central deflectora 1,2 m 
Tipus de passarel·la Formigó  
Nº de braços d’escombrat 2 
Tipus braços escombrat de fons Angle 50x50x5 mm 
Tipus aborcador perimetral Recte  
 
Materials: 

Piques i braços Acer al C A42b 
Campana central deflectora Acer al C A42b 
Aborcador perimetral Alumini  
 
Accionament 

Velocitat de sortida 0,11 r.p.m. 
Acoplament motor-reductor Directe 
Potència  motor 0,37 kW 
Velocitat eix 1.420 r.p.m. 
Protecció IP-55 
Aïllament  Classe F 
Acabats Galvanitzat en calent (certificat) 
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14 Bomba dosificador polielectrolit 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  BOMBA DOSIFICADORA 
SERVEI :   Dosificació de polielectròlit     

            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca    : PIERALISI  
 Model    : ML-81 
 Cabal     : 250 – 1.450 l/h 
  
MOTOR 
 
 Potència   : 0,55 kW 
 Velocitat   : 1000 r.p.m. 
 Variació   : 120 – 660 r.p.m. 
 Tensió    : 
 Protecció   : 
 Aïllament   :  
 
MATERIALS 
 

Cos     : Acer inoxidable 
Rotor    : Acer inoxidable     

 
CONNEXIONS 
 
 Aspiració   : 
 Impulsió   :  
 
ACCESORIS 
 

Inclou cabalímetre 0 – 1000 litres. 
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16 Equip de preparació polielectrolit líquid 
 

FITXA TÈCNICA 
EQUIP  :  EQUIP PREPARACIÓ POLIELECTROLIT LÍQUID 
SERVEI :   Preparació de polielectròlit     
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca     : PIERALISI  
 Capacitat dipòsit   : 1000 l 
 Material dipòsit    : Acer inoxidable 
 Bomba dosificadora   : 0,25 kW 
 Agitador amb motorreductor  : 1,5 kW 
 Equip de sondes de màxim i mínim. 
 Cabalímetre i electrovàlvula per a aigua.  
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17 Equip centrífug 
 

FITXA TÈCNICA 
  
EQUIP  :  EQUIP CENTRÍFUG  
SERVEI :   Deshidratació de fangs      
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca     : PIERALISI  
 Model     : BABY - 2 
 Cabal hidràulic    : 2,5 m3/h 

Diàmetre rotor    : 232 mm 
Longitud rotor    : 773 mm 
Revolucions màximes rotor  : 5200 r.p.m.. 
Treball normal    : 3500 r.p.m. 
Força centrífuga màxima  : 3300 x g. 
Velocitat diferencial sense fi  : 10/26 r.p.m. 
Potència motor principal  : 7,5 kW  
Potència motor rasca sòlids  : 0.12 kW 
 

DIMENSIONS I PESOS 
 
 Longitud màxima   : 1900 mm 
 Amplada màxima   : 785 mm 
 Alçada màxima    : 1090 mm 
 Pes     : 550 kg 
 
MATERIALS 
 
 Part cònica rotor i Eix    : Aisi 414 
 Cobertura externa i estructura recolzament : Acer al Carboni 
 Cos descàrrega líquids/sòlids   : Aisi 304 
 Anell sortida i tub alimentació   : Aisi 304 
 Sense fi intern     : Aisi 304 
 Protecció contra desgast en stellite  : Carbur de tungstè 
 
ACCESSORIS 
 
 Mesclador Fang-Polímer 
 Manguera flexible d’unió 
 4 jocs anells de regulació de clarificat 
 3 caps NAMUR 
 1 tacòmetre 
 3 corretges accionament  (sèrie FP) ó 5 (en sèrie Jumbo) i 2 corretges de transmissió 
 2 bombes de greixatge 
 1 caixa metàl·lica d’eines 
 Inclou quadre elèctric per al conjunt d’equip complementari (protecció estàndard IP-55)
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18 Bomba axial de cargol excèntric 
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  :  BOMBA AXIAL DE CARGOL EXCÈNTRIC 
SERVEI :   Bombament d’alimentació centrífuga  
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca   : PIERALISI  
 Model   : ML-35 B 
 Líquid   : fangs al 3,5% 
 Velocitat  : 1.500 r.p.m. 
 Cabal    : 600 – 3200 l/h 

Alçada manomètrica : 1,0 bar 
 Temperatura  : ambient 
 Densitat/Viscositat :  
 Connexions  : 
 Execució  : 
 
MATERIALS 
 

Cos   : Acer inoxidable 
 Rotor   : Acer inoxidable 
 Eix   :  
 Estator   : Neoprè 
 Sellat eix  :  
GRUP MOTRIU 
 
 Potència  : 1,5 kW 
 Velocitat motor  : 1500r.p.m. 
 Variació  : 63-333 
 Velocitat sortida :  
 Tensió/freqüència :  
 Construcció  : I 
 
INCLOU 
 
 Bancada suport 
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19 Cargol sense fi elevador 
 

FITXA TÈCNICA 
EQUIP  :  CARGOL SENS FI ELEVADOR  

SERVEI :   Transport de fangs deshidratats a contenidor   
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca   : PIERALISI  
 Nº unitats  : 1 
 Diàmetre  : 200 mm 
 Longitud  : 3,60 m 
 Rendiment  : 1 m3/h 

Potència  : 1,5 kW 
Velocitat  :  
 

MATERIALS 
 
Canal   : acer inoxidable AISI-316  
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20 Reixa de gruixos automàtica 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  REIXA GRUIXOS AUTOMÀTICA 
SERVEI :   Desbast de gruixuts  
 

  
CARACTERÍSTIQUES: 
 
 Marca     : DAGA  
 Tipus     : vertical 
 Amplada de canal   : 800 mm. 

Alçada de canal   : 100 mm. 
 Pas útil entre pletines   : 40 mm. 
 Diàmetre de pletines   : 30 mm. 

Inclinació de reixa   : 0º 
Longitud pletines   : 1 m. 

   
MATERIALS: 
 
 Barrots     : Acer inoxidable AISI 316 
 Pinta de neteja    : Acer inoxidable AISI 316 
 Guies     : Acer inoxidable AISI 316 
 Neteja pinta    : Nylon (Poliamida 6.6) 
 Cargoleria d’equip   : Acer inoxidable AISI 3
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21 Cullera bivalva 
 

FITXA TÈCNICA 
EQUIP  :  CULLERA BIVALVA     
SERVEI :   Retirada sorres i gruixos a pou.     
            
CARACTERÍSTIQUES 
 

Equip de bivalva per extracció de les sorres i gruixos de l’estació de bombament 
 
  Marca   : GALMEN  
  Model   : CEPA-N-100 

Capacitat    : 100 l 
Nº de braços   : 2 valves 
Motor Elèctric   : 1,1 kW, 1500 rpm, 220/380 V  
     50 hz,  I-55, Classe F 

  Bomba hidràulica : d’alta pressió 
Grup de vàlvules : de primera qualitat 
Nº de cilindres  : 2 de doble efecte 
Pressió de treball : 50 bar 
Oli hidràulic  : 3,5  –  5º Engler 
Temps de tancament : 5’’ 
Temps d’obertura : 3’’ 
Filtre d’oli  : 125 µ en línia 
Filtro d’aire  : 40 µ 
Utilització  : intensiva 
Nivell acústic  : 80 Db(A) a un metre 
     Segons normes IEC 
Pes   : 430 kg 
Dimensions  : segons plànol 

 
MATERIAL 
   
  Valves amb xapes electrosoldades en acer ST-52.3 
  Caldereria construïda amb xapa d’acer laminat en calent A-42b 
  Llavis de les valves de material antiabrasiu , de duresa 550-560 Hb  

Bulons o eixos d’acer F-125 tractats i rectificats 
 
PINTURA 

 
Les superfícies a pintar seran prèviament polides per xorreig de sorra fins a 
qualitat  

SA-2,5, tres capes de pintura Epoxi de 100 micres d’espessor, per cada pel·lícula seca. 
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22 Tamís huber rotamat 
 

FITXA TÈCNICA 
EQUIP  :  TAMÍS HUBER ROTAMAT  
SERVEI :   Desbast de fins  
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca    : HUBER TCHNOLOGY 
 Model    : ROTAMAT MicroStrainer Ro9 
 Llum de malla   : 5 mm 
 Amplada de canal   : 2046 mm 
 Longitud total   : 9230 mm 
 Diàmetre de cistella  : 500 mm 
 Angle d’instal·lació  : 35 o 
 Alçada de descàrrega  : 1500 mm 
 Diàmetre cargol compact. : 219 mm 
 Deshidratació de detritus : 35 - 40 % MS 
 
 Dades de motor   
 Marca    : BAUER 
 Potència   : 1.1 kW  
 IntensitatN   : 2.8 A 
 Freqüència   : 50 Hz 
 Protecció   : IP 65  
 
 
MATERIALS 
 
 Cargol   : Acer inoxidable AISI 304/321 

Suport   : Acer inoxidable AISI 304/321 
Tots els elements en contacte amb el medi estan fabricats en acer inoxidable decapat 
en    bany àcid. 

  
 
ACCESSORIS 
 
 Sistema de rentat del residu. 
 Rentat automàtic de zona de premsat. 
 Quadre elèctric amb tots els elements per al seu funcionament. 
 Comandament de control amb parada d’emergència. 
 Temporitzador. 
 Comptador d’hores de funcionament. 
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23 Contenidor 1 m 3 
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  :  CONTENIDOR     
SERVEI :   Recollida de fins planta compacta pretractament  
           

 
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca    : ROS ROCA  

Capacitat    : 1 m3. 
 Dimensions fons  : 0,88 x 0,75 m 

Dimensions coronació  : 1,05 x 1,2 m 
Alçada    : 1,3 m 
Ample màxim   : 1050 mm 
Llargària màxima  : 1370 mm 
Material   : polietilè alta densitat 
Protecció   : Tipus B  



Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Pont d’Armentera 
 

24 
 

24 Contenidor 5 m 3 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  CONTENIDOR     
SERVEI :   Recollida de gruixos a pou i deshidratació de fangs  
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Capacitat    : 5 m3. 
 Forma    : Tronco-trapezoidal 
 Dimensions fons  : 1,5 x 1,9 m 

Dimensions coronació  : 1,7 x 3,2 m 
Alçada    : 0,9 m 
Ample màxim   : 1900 mm 
Llargària màxima  : 3360 mm 
Perfil     : UPN 120 
Espessor de xapa  : 6 mm 
Material   : acer al carboni 
Protecció   : Tipus B 
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25 Cabalímetre electromagnètic 
 

FITXA TÈCNICA 
EQUIP  :  Cabalímetre electromagnètic en canonada     
SERVEI :   Mesura de cabal a diversos punts del tractament  

            
 

CARACTERÍSTIQUES 
 
Medidor de cabal electromagnètic 

 
 

 
 

Marca      : E+H o similar. 
Model      : PROMAG 10W 
Escala de mesura    : f (tamany) 
Precisió (%)     : ± 0,3% 
Conductivitat mínima admissible  : 5 µS/cm 
Diàmetre connexió (DN)   : varis 
Pressió connexió (PN)    : 10 
Senyal de sortida    :  4-20 mA. 
Tensió d’alimentació (V)   : 220 Vac. 
Protecció     : IP-65.  
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26 Sonda de mesura de pH 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  SONDA DE MESURA DE PH 
SERVEI :   Mesura de pH en aigua bruta i tractada    
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca       : E+H o similar. 
 
ELECTRODE COMBINAT:  
 
Model      : Orbisint CPS11D Memosens 
Compensació      : automàtica temperatura. 
 
TRANSMISSOR: 
 
Model      : LIQUISYS 
Rang (pH)     : 0-14 
Precisió (%)     : ± 0,5% 
Senyal de sortida    : 4-20 mA. 
Tensió d’alimentació (V)   : 230 V. 
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27 Sonda de mesura d’oxigen 
 

FITXA TÈCNICA 
EQUIP  :  SONDA DE MESURA D’OXIGEN  
SERVEI :   Mesura d’oxigen a tanc biològic     
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Marca    : DANFOSS  
 Model   : Space A 

Nº connectats  : 1 
Tensió   : 115 / 230 V 
Protecció  : IP-65 
Senyal sortida  : 4 – 20 mA 

  
 
ACCESSORIS 
 
 RS 232/485 

Equip de control amb 4 límits programables 
Font d’alimentació 
Protecció amb contrasenya 
Lector a temps real de dades. 
Tarja de dades  
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28 Sensor ultrasònic 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  SENSOR ULTRASÒNIC 
SERVEI :   Gestió bombes de capçalera i reactor biològic   

            
Medidor de nivell tipus ultrasònic, de les següents característiques: 
 
 
Marca       : E+H o similar. 
Model      : PROSONIC S FDU91 
 
SENSOR:  
 
Abast mesura líquids (mm)   : 10.000 
Abast mesura sòlids (mm)   : 5.000 
Temperatura de treball (ºC)   : -20 -60º 
Protecció     : IP-65. 
Compensació      : automàtica temperatura. 
 
TRANSMISSOR:     
 
Tensió d’alimentació (V)    : 180-253 
Temperatura de treball (ºC)    : -20 -60 
Senyal de sortida      : 4-20 mA. 
Precisió (%)      : ± 1% 
Protecció      : IP-65 
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29 Sensor per detecció de H 2s  
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  :SENSOR PER DETECCIÓ DE H2S  
SERVEI : Detectar la concentració de H2S en l'atmosfera de la sala de fangs 

CARACTERÍSTIQUES 
 
Marca     MATELCO 

Sensor H 2S:        
          

- Tipus de sensor:   Electroquímic   

- Rang de mesura:   0 - 1.000 ppm   

- Mínima concentració detectable:  1 ppm    

- Rang de temperatures:   -20 a +50 ºC    

- Humitat relativa:   20 - 95%    

- Display:    LCD    

- Senyal de sortida:   4 - 20 mA    

- Encapsulat:    Niquelat de crom ABS   

- Dimensions:    145 x 120 x 85 mm (h x w x d) 

- Classe de protecció:   IP 54    

- Certificació:    Eex de IIC T6   
          
          
Mòdul de control:       
          
- 2 alarmes, ajustables.       
- Relés    En alarma 1, alarma 2 i fallada 
- Contacte lliure de potencial:   màx. 250 VAC/ 2ª   
- LED:     Per a alarma 1, alarma 2 i fallada 
- Display:     digital amb 4 dígits   
- Rang de temperatures:   -20 a +60 ºC    
- Alimentació:    24 VDC, via bus intern   
- Consum de potència màxim:  5 W    
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30 Sensor per detecció de CO2 
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  :  SENSOR PER DETECCIÓ DE O2  
SERVEI :   Detectar la concentració de O2 en l'atmosfera de la sala de 
fangs 
CARACTERÍSTIQUES 
 
Marca     MATELCO 
 

Sensor O 2:      
       

-Tipus de sensor:   Electroquímic 

-Rang de mesura:   0 - 35% vol.  

-Mínima concentració detectable:  2% vol.  

-Rang de temperatures:   -10 a +50 ºC  

-Humitat relativa:   20 - 95%  

-Display:    LCD  

-Senyal de sortida:   4 - 20 mA  

-Encapsulat:    Niquelat de crom ABS 

-Dimensions:    145 x 120 x 85 mm (h x w x d) 

-Classe de protecció:   IP 54  

-Certificació:    Eex de IIC T6 
       
       
Mòdul de control:     
       
-2 alarmes, ajustables.     
-Relés    En alarma 1, alarma 2 i fallada 
-Contacte lliure de potencial:   màx. 250 VAC/ 2ª 
-LED:     Per a alarma 1, alarma 2 i fallada 
-Display:     digital amb 4 dígits 
-Rang de temperatures:   -20 a +60 ºC  
-Alimentació:    24 VDC, via bus intern 
-Consum de potència màxim:  5 W  
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31 Sensor per detecció de NH3 
 

FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  :  SENSOR PER DETECCIÓ DE NH3  
SERVEI :   Detectar la concentració de NH3 en l'atmosfera de la sala de 
fangs 

 

CARACTERÍSTIQUES 
 
Marca     MATELCO 
 

Sensor NH 3:        
          

- Tipus de sensor:   Electroquímic   

- Rang de mesura:   0 - 150 ppm    

- Mínima concentració detectable:  5 ppm    

- Rang de temperatures:   -20 a +50 ºC    

- Humitat relativa:   15 - 95%    

- Display:    LCD    

- Senyal de sortida:   4 - 20 mA    

- Encapsulat:    Niquelat de crom ABS   

- Dimensions:    145 x 120 x 85 mm (h x w x d) 

- Classe de protecció:   IP 54    

- Certificació:    Eex de IIC T6   
          
          
Mòdul de control:       
          
- 2 alarmes, ajustables.       
- Relés    En alarma 1, alarma 2 i fallada 
- Contacte lliure de potencial:   màx. 250 VAC/ 2ª   
- LED:     Per a alarma 1, alarma 2 i fallada 
- Display:     digital amb 4 dígits   
- Rang de temperatures:   -20 a +60 ºC    
- Alimentació:    24 VDC, via bus intern   
- Consum de potència màxim:  5 W    
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32 Polipast  manual 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  POLIPAST MANUAL 
SERVEI :   Servei per elevació i manteniment      
            
CARACTERÍSTIQUES 
 
 Polipast manual per cadenes per 1500 kg de capacitat 
 
 Marca    : VICINAY  
 Model    : Pony 

Capacitat d’elevació   : 1500 Kg 
Alçada d’elevació   : 4 m 

 Elevació i translació   : manual 
Carro    : manual 

 
 
MATERIAL 
 
 Constarà de tots els elements necessaris per a la seva instal·lació 
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33 Polipast  elèctric 
 

FITXA TÈCNICA 
 

EQUIP  :  POLIPAST ELÈCTRIC 
SERVEI :   Recollida de detritus de pou de gruixos      
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
  
Descripció general: 

Tipus Amb carro elèctric 

Capacitat de càrrega  1.000 kg 
Recorregut màx. del ganxo    3 m 

Velocitat d’elevació  2,5 m/min 
Diàmetre cadena 5 mm 
Nº ramals per cadena 2  
Velocitat traslació 20 m/min 
Cota mín. a la biga 423 mm 
Comandament  Botonera de 4 botones 
Radi mínim en corbes 2 m 
 
 
Accionament 

Potència motor elevació 0,65 CV 
Potència motor traslació 0,12 CV 
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz 
Protecció IP 55 
Aïllament Classe F 
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge 
 
Acabats     Segons estàndard del fabricant 

Pintura d’acabat: epoxi blau 
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34 Ventilador silenciador 
 

 FITXA TÈCNICA 
 
EQUIP  :  VENTILADOR SILENCIADOR 
SERVEI :   Sala de bufants  i sala de deshidratació de fangs 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
 

Marca    : INDUVENT  
Model    : VNS-71 
Tipus    : Axial 
Cabal    : 10000 m3/h. 
Pressió estàtica   : 19 mm. C.A. 
Pressió total   : 22 mm. C.A. 

 Velocitat   : 950 r.p.m. 
 Diàmetre roda aletes  : 710 mm 
 Nivell sonor   : 72 dB a 1m 
 Motor necessari  : 1.5 C.V,. 1000 r.p.m. 
  
 Envoltant tubular d’acer al carboni 

Roda d’aletes del mateix material, equilibrada estàtica i dinàmicament, muntada 
directament sobre motor elèctric. 

 Silenciós incorporat sobre la mateixa envoltant. 
 Reixeta de protecció en l’aspiració. 
 Persiana de gravetat en la impulsió 
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1 Introducció i objectius 
 

Aquest annex presenta una proposta de programa de treballs per a l’execució de l’obra 
corresponent a la EDAR del Pont d’Armentera. Aquest pla té funció orientativa i cal tenir en 
compte que el Contractista té l’obligació d’elaborar-ne un altre segons el Plec de prescripcions 
tècniques particulars, i presentar-lo a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació. 
 
A continuació, s’enumeren les diferents activitats que integren l’obra i d’acord amb el volum 
d’obra de cada unitat considerada i a partir d’uns rendiments per equip per les mateixes, 
s’arriba a una durada necessària per a l'execució de cada unitat d’obra, en funció del nombre 
d’equips. Les duracions i rendiments de les activitats s’han determinat a partir del coneixement 
del que es disposa d’obres similars i dels rendiments actuals de la maquinària d’obra civil. A 
més, s’ha tingut en compte les possibles relacions entre activitats. 
 
La definició d’aquest pla d’obra està basada en condicionants tècnics, d’acord amb l’exposat 
anteriorment. No obstant, ha sigut necessari establir algunes hipòtesis sobre la durada 
d’activitats de caire administratiu (aprobació de permisos, etc) necessaris per a l’inici de les 
obres. 

2 Identificació d’activitats  
A continuació es llisten les activitats en que pot ésser dividida l’obra. Aquestes activitats són en  
general activitats mesurables i d’una durada significant. 
 
TREBALLS PREVIS 

 
REPLANTEIG DE L’OBRA 
 
XARXA DE COL·LECTORS 
 
 
PLANTA TRACTAMENT 

 

a) Obra civil 

Moviment de terres 
Obra d’arribada i pretractament 
Espessidor de fangs 
Reactor biològic-decantador 
Sortida d’aigua tractada 
Edifici 
Interconnexions 
Urbanització 
Jardineria 

 

b) Equips mecànics 

Canonades i accessoris 
Obra d’arribada i pretractament 
Espessidor de fangs  
Reactor biològic-decantador 
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Arqueta de presentació 
Arquetes de mesura de cabal 
Recirculació de fangs 
Purga de fang 
Deshidratació de fangs 

 

c) Equips elèctrics 

Escomeses 
Centre de control de motors 
Línies elèctriques 
Enllumenat 
Automatització i programació 

 
SEGURETAT I SALUT 
 
MESURES CORRECTORES AMBIENTALS 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
NETEJA I RETIRADA DE CASETES 

3 Rendiments i temps d’execució 
 
La definició del pla d’obra s’ha realitzat considerant els rendiments i els temps d’execució de les 
diferents activitats. En alguns casos (instal·lació d’equips mecànics i elèctrics) s’indida 
directament el temps d’execució per a la finalització de tota l’activitat conjunta. En altres, 
s’especifica el rendiment primerament. 
 

3.1 Rendiments 
A continuació es detallen els principals rendiments utilitzats per a la confecció del  pla d’obra.  

Taula 1 Principals rendiments 

Concepte  Rendiment diari  
Desbrossada 500 m3 
Excavació per fonamentació 200 m3 
Excavació en rasa 200 m3 
Col·locació de col·lectors 100 m 
Reblert 240 m3 
Encofrat 50 m2 
Ferrallat 50 m2 
Formigonat 200 m3 
Tancament 20 m2 

 
Excavació en sòls: Es realitza amb una excavadora de volum de cullera igual a 1,45 m3. Si es 
considera una duració de cicle de treball de 2 min (valor que inclou el temps de desplaçament 
de la màquina), aquesta excavadora triga un màxim de 20 min a omplir un camió banyera de 
12 m2 de capacitat. Si es disposa d’un nombre adequat de camions, de tal forma que sempre 
n’hi hagi un carregant material excavat, el rendiment de l’excavadora és de  200 m3/dia. 
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Col·locació del col·lector: S’ha considerat que un equip format per un oficial de primera, un 
ajudant i una grua, poden col·locar 100 m de canonada al dia. 
 
Reblert amb material d’aportació o de la pròpia obra: Es considera que dos equips formats per 
un capatàs, un peó ordinari i la maquinària necessària (camió, retroexcavadora i compactador) 
poden col·locar 240 m3/dia. 
 
Execució de pous de registre i instal·lació d’equips: Es considera que el rendiment de dos 
equips formats per un capatàs, un peó ordinari i la maquinària necessària és de 1,5 pous/dia. 
 

3.2 Temps d’execució 
A continuació es detallen els temps d’execució de les principals unitats d’obra. Cal mencionar 
que hi ha certes acitivitats que es poden realitzar simultàneament, ja que són independents, 
com ara la construcció dels col·lectors i la construcció de l’estació depuradora. 

3.2.1 Treballs previs 
La durada prevista dels treballs previs és de 15 dies. 

3.2.2 EDAR 
Replanteig de l’obra: 2 dies. 
 
Les obres de la EDAR començara un cop s’hagi condicionat la parcel·la a la cota que marquen 
els plànols i s’hagi condicionat el camí d’accés, que posteriorment servirà per a camí d’accés a 
la EDAR. Posteriorment es procedirà a la construcció de les estructures dels dipòsits, edificis i 
elements singulars. Les durades d’aquestes activitats s’especifiquen al cronograma de 
l’apèndix 1. 
 
La instal·lació dels equips acompanya a la obra civil.  Es fa díficil detallar el temps d’execució 
per cada equip, ja que aquests depenen fortament del seu ritme de fabricació i entrega a obra. 
Les durades considerades per a aquestes activitats s’especifiquen al cronograma de l’apèndix 
1. 
 

3.2.3 Termini previst 
El termini previst per l’execució de les obres projectades s’estableix en vuit (8) mesos. A 
l’Apèndix 1 s’adjunta un cronograma o diagrama de barres valorat, amb les activitats a realitzar 
i la seva durada corresponent. 
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APÈNDIX 1 
Cronograma 





Id Nombre de tarea Duración

1 EDAR EL PONT D'ARMENTERA 145 días?
2 TREBALLS PREVIS 15 días

3 REPLANTEIG DE L'OBRA 2 días

4 XARXA DE COL·LECTORS 26 días?
5 Construcció sobreeixidors/ connexió a xarxa existent10 días

6 Explanacions prèvies 5 días

7 Excavació de rases 10 días

8 Col·locació material llit 10 días

9 Muntatge i unions canonades 10 días

10 Reblert 10 días

11 Construcció pous 7 días?

12 PLANTA DE TRACTAMENT 133 días
13 Tancat i proteccions 2 días

14 Neteja i desbrossada 2 días

15 Moviment de terres 10 días

16 Obra civil 119 días
17 Pretractament 30 días

18 Edifici 50 días

19 Reactor-decantador 50 días

20 Sortida aigua tractada 15 días

21 Cabalímetres 5 días

22 Espessidor de fangs 20 días

23 Xarxa de canonades 60 días

24 Col·lector de sortida 10 días

25 Urbanització 15 días

26 Jardineria 5 días

27 Equips mecànics 70 días
28 Canonades i accessoris 60 días

29 Pretractament 35 días

30 Reactor-decantador 20 días

31 Bufants 15 días

32 Arqueta de sortida 10 días

33 Recirculació de fangs 5 días

34 Purga de fangs 5 días

35 Espessidor de fangs 10 días

36 Deshidratació de fangs 10 días

37 Equips elèctrics 80 días
38 Escomeses 20 días

39 Centre de control i motors 30 días

40 Línies elèctriques 40 días

41 Enllumenat 15 días

42 Automatizació 15 días

43 NETEJA I AIXECAMENT OBRA 10 días

44 SEGURETAT I SALUT 145 días

45 MESURES AMBIENTALS CORRECTORES145 días

46 CONTROL DE QUALITAT 145 días
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1 Introducció i objectius 
 
L’objecte del present informe d’impacte ambiental és el projecte de depuració de les aigües 
residuals del municipi del Pont d’Armentera mitjançant tractament d’aireació perllongada, a la 
comarca de l’Alt Camp. Segons la normativa vigent, s’ha comprovat la no necessitat de realitzar 
l’avaluació d’impacte Ambiental (A.I.A), ja que la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del 
Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, al seu 
Annex II, Grup 8. Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió d’aigua, només obliga a la 
realització d’una A.I.A. per els projectes de plantes de tractament amb més de 10.000 habitants 
equivalents. 
L’EDAR projectada s’ha dimensionat per a 1976 habitants equivalents, per tant un nombre 
inferior al requerit en la normativa ambiental vigent.  
 
Els objectius d’aquest informe d’impacte ambiental són: 

− Identificar i avaluar els efectes sobre el medi ambient del projecte, i integrar la protecció 
de l’entorn a la concepció de l’esmentat projecte. 

− Facilitar la presa de decisions. 
− Preveure, quan sigui necessari, les mesures per suprimir, reduir o compensar els 

efectes negatius sobre l’entorn. 
 
L’informe d’impacte ambiental es realitza abans de l’execució del projecte d’obra per tal de 
poder integrar en el mateix les diferents mesures preventives i correctores que es derivin de la 
present avaluació. 
 
L’informe d’impacte ambiental consta de les següents parts: 

1. Localització del projecte 
2. Descripció de l’estat inicial 
3. Estudi dels efectes de l’activitat o projecte sobre l’entorn 
4. Mesures correctores i/o preventives 
5. Pla de vigilància 

2 Localització del projecte 
El projecte d’obra objecte de la present avaluació d’impacte ambiental s’ubica al terme 
municipal del Pont d’Armentera, a la comarca de l’Alt Camp. 
L’àrea afectada per l’execució del projecte correspon a una parcel·la situada aproximadament 
al km 10 de carretera TP-2002, al sud del municipi. 

2.1 Usos del sòl 
L’obra projectada s’ubica al marge dret del Gaià, sobre sòl tipus agrícola dedicat a conreus.  

2.2 Planejament 
Segons el POUM, la qualificació urbanística de la parcel·la on anirà la depuradora correspon a 
una categoria de sòl 25 c (Sòl no urbanitzable de protecció especial PTPCT). No obstant, el 
POUM fa una reserva correspon a la parcel·la on s’ubica la depuradora projectada per a tals 
efectes. 
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3 Estat inicial 

3.1 Climatologia 
La comarca de l’Alt Camp presenta una clara influència marítima, gaudint d’un clima 
mediterrani molt temperat. La seva situació geogràfica general, dins de latituds mitjanes, la 
poca penetració del territori cap a l’interior (menys de 15 km), la seva petita altitud, juntament a 
la protecció que li proporcionen les muntanyes que envolten al conjunt del Camp de Tarragona 
(Serres de Llaberia, Prades, Miramar i Montmell), contribueixen, conjuntament, a proporcionar 
aquest clima. 
Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entre els 15ºC i 16ºC. 
Les gelades són poc freqüents i els vents més freds són els de component nord.  
Les precipitacions es quantifiquen al voltant dels 500mm anuals, però amb diferències molt 
significatives dins de la pròpia comarca. Una característica molt important d’aquestes 
precipitacions són la seva irregularitat, tant en la distribució temporal com en l’espaial, i la 
possibilitat de que s’enregistrin precipitacions molt intenses i violentes (especialment a la 
tardor) que comportin riuades. Les èpoques de major precipitació són les de primavera i tardor, 
podent-se produir sequeres perllongades durant l’estiu. 
Els vents estadísticament més importants (25% del total anual), són els de component nord, 
que bufen des de la tardor fins la primavera, coincidint amb la penetració d’aire fred procedent 
del nord d’Europa i dominant tota l’extensió comarcal. També apareixen pel territori els vents de 
llevant, que porten pluges, però que no sobrepassen el 5% del total de vents al llarg de l’any. 
Durant l’estiu els vents més importants bufen de la part sud i sud-oest, conformant les brises de 
diària aparició. 

3.2 Qualitat atmosfèrica 
El terme municipal del Pont d’Armentera gaudeix d’una bona qualitat del medi atmosfèric degut 
principalment a  la baixa IMD de les vies de comunicació que recorren el municipi, així com la 
llunyania respecte a les vies de comunicació principals – com l’autopista Ap-2, situada bastant 
al sud. Així doncs, la contaminació atmosfèrica lligada al transport, que tan preocupant és en 
d’altres contexts territorials, és al Pont d’Armentera una preocupació molt menor. 
Existeix un inventari oficial, tutelat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya i que inclou els principals focus emissors de contaminants atmosfèrics procedents de 
l’activitat industrial. En aquest catàleg les empreses s’agrupen en 3 grups (A, B i C) en funció 
del seu potencial contaminant. Al Pont d’Armentera, donat l’absència en el municipi i en la seva 
immediatesa d’activitats industrials de tipus fabril i específicament classificades en els grups 
A,B i C amb emissions atmosfèriques, on es produeixin transformacions físiques i químiques 
essencials, no existeixen problemes interns de contaminació d’origen industrial.  
Per altra banda, les afectacions o incidències de la Zona de Qualitat de l’Aire 5 (Catalunya 
Central) on pertany el municipi, referides a l’informe de l’any 2007, no són representatives per 
la realitat del municipi. En tot cas, podrien existir els efectes difusos de les activitats 
contaminants del polígon industrial Entrevies i del Polígon Petroquímic del Morell-la Pobla de 
Mafumet-Perafort, però, tant la relativa llunyania d’aquests focus, així com les característiques 
favorables quant a renovació de masses d’aire, impliquen la no existència de problemàtiques 
remarcables al municipi lligades amb la contaminació atmosfèrica d’origen industrial. 

3.3 Soroll  
El Pont d’Armentera és un poble principalment agrícola i amb una població petita, on les 
problemàtiques causades pel soroll són les típiques dels municipis rurals: problemes de 
convivència entre veïns, especialment a l’estiu – agreujats per l’estructura de carrers estrets del 
nucli urbà – i sorolls de motocicletes. No es destaca cap activitat amb un impacte sonor 
destacat Per tant, tot i no disposar de dades de nivells de soroll, es pot afirmar que els nivells 
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de soroll són inferiors als límits que exigeixen els reglaments (màxim de 55 dBA a les zones no 
industrials i màxim de 65 dBA a les zones industrials). 

3.4 Hidrologia 
Els rius Francolí i Gaià, ambdós de Nord a Sud, travessen l’Alt Camp en curs paral·lel. El 
Francolí obre el seu trajecte pel mig de la plana quaternària i origina una faixa de regadius. El 
Gaià, en bona part, recorre les clapes miocèniques i ofereix una vall més abrupta, sobretot en 
la part de contacte amb el Tarragonès, on s’engorja en aguts meandres. El terme municipal del 
Pont d’Armentera és atravessat pel riu Gaià i per això, s’hi donarà més èmfasi en la descripció. 
El riu Gaià neix entre les Serres de la Brufaganya i de Queralt. Desguassa a la mar 
Mediterrània després de travessar el Camp de Tarragona. Té una longitud de 85km i una conca 
de 430 km2. Travessa la Serralada Pre-litoral i baixa pels plans d’Aiguamúrcia i de Vila-rodona, 
toca un extrem del Montmell i passa pel Catllar. Finalment arriba a la mar Mediterrània. 
A augmentar el seu cabal contribueixen sobre tot tres torrents: el Boix, el Biure i el Sant Magí. 
Altres torrents són el Torrent de Rupit, que desguasa al Gaià prop del casc antic del Pont 
d’Armentera, el Torrent del Quer, Torrent d’Esblada, Torrent de Vallespinosa, Torrent Roig, 
Torrent de les Pinatelles, etc. S’ha de fer constar que molt d’aquests torrents ja no porten 
aigua.   

3.4.1 Contaminació de les aigües 

La contaminació és un problema que no està generalitzat a totes les comarques i la seva 
intensitat depèn del grau de població i d’industrialització, encara que no sempre es pot afirmar 
que a més intensitat d’industrialització, correspon un major grau de contaminació, ja que poden 
ésser més contaminants les petites indústries artesanes mal controlades en els seus 
abocaments que grans indústries modernes de les quals el resultat final de les aigües residuals 
pot ésser més controlat. Per altra banda, l’agricultura i les poblacions són focus permanents de 
contaminació a causa de la sortida directa de les clavegueres i per l’ús d’adobs naturals 
procedents de la neteja dels estables i, en general, de les deixalles de la ramaderia i dels pous 
negres. Inclús l’ús de l’aigua per a la refrigeració és causa de contaminació tèrmica que 
provoca el desequilibri dels ecosistemes. 
En el curs de riu Gaià no hi ha nuclis de població importants i per tant, la contaminació per 
abocaments d’aigües residuals és escassa. Cada vegada més, la implantació d’instal·lació 
industrials de petita-mitjana importància es va fent més evident. Tampoc és molt important la 
contaminació que puguin aportar al riu aquestes instal·lacions, ja que, per legislació, ja 
s’exigeix un control de les aigües residuals generades. 

3.5 Geologia i geomorfologia  

3.5.1 Geologia 

Des del punt de vista geològic, el Pont d’Armentera està situat en una plana d’edat recent que 
està formada per una fossa plena de materials fortament erosionats provinents dels antics 
relleus que la vorejaven. 
Encara que l’estructura d’aquesta fossa és poc coneguda per la manca de talls naturals del 
terreny en els quals poder veure la seva estructura, a partir dels perfils sísmics realitzats s’ha 
pogut dibuixar de forma força precisa el tall geològic que mostrem simplificat. Hom pot observar 
com, sobre uns substrat paleozoic, hi ha el triàsic que a les muntanyes de Prades apareix a la 
superfície i que ha pogut ser ben estudiat. Per sobre d’aquest es troben petites capes de 
materials juràssics i cretàcics i posteriorment ja apareixen els materials del terciari que 
corresponen gairebé tots al miocè. Aquests materials miocens estan coberts en gran part per 
materials quaternaris de poc gruix, per la qual cosa en tall gairebé no apareixen. 
El gruix de materials miocènics es creu que arriba a un màxim de 1500 metres i es tracta de 
materials terrígens originats per erosió i sedimentació, alguns d’origen continental i altres 
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d’origen marí. Efectivament, es té constància de successives variacions de la línia de costa en 
aquella època que va arribar al lloc on està Valls (capital de la comarca, Alt Camp). La quantitat 
de materials dipositats fa pensar en la intensitat dels fenòmens erosius en aquell període 
geològic. 
La fossa està limitada per tot un conjunt de falles molt complex que segueixen una orientació 
predominant NE-SW, que és la mateixa en la qual s’ha dibuixat el tall. 
En superfície i al camp es poden observar els talls causats pel pas dels torrents que mostres 
unes parets de terra i conglomerats. Les graves incloses en aquests conglomerats són de 
mides diverses, en alguns punts força grans, com a còdols. 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 còdols. Això 
correspon a les diferents intensitats erosives, tal com succeeix avui en dia després d’una pluja 
torrencial. Tot plegat ens demostra l’origen continental i fluvial d’aquests materials i pot ser 
observat al camp fàcilment. 
En aquest materials miocènics i quaternaris hi ha una predominància de carbonat de calç 
gairebé total, per la qual cosa s’originen uns sòls clarament calcaris amb fortes implicacions 
sobre el tipus de vegetació natural i la que l’home ha introduït per a l’agricultura. Solament les 
plantes que suporten bé un tipus de sòl calcari hi prosperen de forma notable. 
Per consultar més detalls, es recomana consultar l’Annex 5. Geologia i Geotècnia. 

3.5.2 Orografia 

Per a l’estudi del relleu de la comarca de l’Alt Camp cal partir d’una zona més àmplia que 
participa en conjunt de característiques semblants: el Camp de Tarragona, que inclou les 
comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès. És necessari tenir una visió de conjunt 
de tot el Camp abans d’entrar a un estudi més concret perquè, si els límits geogràfics són 
sempre difícils de precisar, en aquest cas, entre les tres comarques, són gairebé inexistents. 
L’Alt Camp encaixa amb l’angle que forma l’extrem oriental de les Muntanyes de Prades, la 
Serra de Miramar i el Bloc del Gaià, constituïdes a la Serralada Pre-litoral catalana. Aquesta 
zona muntanyosa ocupa les parts oest, nord i est de la comarca. 

− Fragment de les muntanyes de Prades. En primer lloc, a ponent, hi ha un fragment de 
les Muntanyes de Prades, entre els termes de Mont-ral i la Riba. Aquí culminen en 
1.002m d’altitud als Motllats de Mont-ral. Una de les característiques principals de 
relleu d’aquesta zona és el pla de la Lluera, altiplà de 843m d’altitud, limitat per una alta 
cinglera entre els termes de Mont-ral i d’Alcover. En aquest lloc, actualment, hom hi 
explota pedreres de lloses calcàries corresponents al nivell Muschelkalk del triàsic, i 
s’hi troba fauna fòssil molt interessant. 

− Serra de Miramar. La muntanya continua al nord amb la Serra de Miramar que es pot 
localitzar entre l’estret de la Riba i el torrent de Rupit. La Serra de Miramar la podem 
dividir en tres zones: 

o Meridional: des de l’estret de la Riba ja esmentat fins al Coll de Lilla i inclou el 
Coll de les Moles, el Puig Cabré (493m), les Moles (604m i 621m) i la Serra 
Carbonària (628m). 

o Central: la franja central s’estén entre el Coll de Lilla i el Coll de Cabra, 
comprèn la part més elevada amb la Cogulla (784m), el Tossal de Prenafeta 
(864m) i Sarrils (776m). 

o Septentrional: l’extrem septentrional de la Serra de Miramar va des del coll de 
Cabra fins al Torrent de Rupit, el cim culminant és la Voltorera (819m). 

− Serres del Cogulló i de Comaverd. Com a prolongació septentrional de la Serra de 
Miramar i aigües amunt del torrent de Rupit trobem la Serra del Cogulló de Cabra que 
limita al nord-est amb la Serra de Comaverd. Ambdues serres es prolonguen al nord 
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amb la Serra del Clot i el Montclar. Malgrat ésser constituïdes per materials de la 
Depressió central, morfològicament podem integrar-les a la Serralada Pre-litoral. 
Valdosera (885m) és el cim culminant de la Serra del Cogulló. La Serra de Comaverd 
és vorejada al sud per les Agulles (877m), el puig de Selmella (824m) amb l’antic 
llogaret de Selmella i culmina a 824m amb el Puig Cristià. 

− El Bloc del Gaià. L’extrem NE de la comarca és l’anomenat Bloc del Gaià i està format 
per la Serra d’Ancosa i la del Montmell més al sud. Aquesta última forma part d’una 
altra unitat geològica, l’anomenat Massís de Bonastre, però aquí no la considerem a 
part perquè no presenta diferències orogràfiques respecte al Bloc del Gaià i, 
morfològicament, es pot considerar que en forma part. Aquest massís amb els termes 
de Querol, el Pont d’Armentera, part dels d’Aiguamúrcia, Vila-rodona, Rodonyà i 
Masllorenç fan de cofí a llevant amb les comarques de l’Anoia i del Penedès. 

− La Plana. La part central de la comarca i el sud són zones planeres formades per 
sediments neògens els quals comprenen la major part dels termes d’Alcover, el Milà, la 
Masó, el Rourell, Valls, Nulles, Alió, Puigpelat, Bràfim, Rodonyà i Vallmoll. Els límits 
amb el Baix Camp i el Tarragonès no són precisos ja que s’hi estén el conjunt planer de 
la resta del Camp. L’alçada d’aquestes terres oscil·la entre els 200 i 300m d’altitud. 

3.6 Edafologia 
Els sòls del Tarragonès són calcaris i bàsics, a conseqüència de que els materials minerals 
originaris dels mateixos són calcaris i que l’evolució ecològica s’ha atura per l’acció de l’home – 
desforestació, cultius, obres públiques, etc.- afavorint la mineralització i l’erosió dels sòls. 
Tots els sòls pertanyen, bàsicament, al gran grup anomenat moreno, però la mateixa 
mineralització i erosió ha determinat unes formes poc evolucionades del tipus rendsiniforme i 
inclosos, litosòls i regosòls. És a dir, de poca “terra” o horitzó orgànic superficial, passant 
ràpidament cap a un horitzó rocós compacte. Són freqüents els horitzons càlcics i petrocàlcics 
a poca profunditat. 
Per altra banda, és cert que dins de la vora dreta del Francolí i aprofitant els materials llimosos 
de la terrassa fluvial també sòls més profunds i de qualitat, destinats a l’explotació agrícola, una 
part de les quals han desaparegut sota les indústries del polígon petroquímic de l’interior. Es 
tracta de sòls anomenats al·luvials. Finalment, a la mateixa costa, els sòls salins i alcalins són 
els més freqüents. 

3.7 Vegetació i flora 

3.7.1 Vegetació agrícola 

Els cultius ocupen una gran part de l’ecosistema del Tarragonès per la qual cosa la seva 
importància per la fauna és vital, no sols per utilitzar-los com a recer, sinó en gran mesura per a 
la seva alimentació; és a dir, que rere llargs anys de convivència, la fauna està perfectament 
adaptada als conreus que la mà de l’home ha posat a la comarca. 
D’entrada senyalar que els cultius més freqüents són els de secà, en destaquen, per ordre 
decreixent: avellaner (molts dels quals han estat abandonats o han estat transformats en 
regadiu), vinya i ametller, ocupant els millors sòls; per altra banda i allí on la terra és d’inferior 
qualitat (amb molta pedra), apareix l’olivera i el garrofer. 
En quant als cultius de caràcter herbaci, que són escassos, no és utilitzat exclusivament per 
hortalisses com podria pensar-se, sinó que la meitat es dedica a cultius herbacis de caràcter 
extensiu com els cereals (blat, i sobretot l’ordi). D’altra banda, l’home ha anat implantant arbres 
o altres vegetals en les seves finques, per usos puntuals, i que igualment proporcionen una 
alimentació rica i variada a la fauna, com són: albercoquer, prunera, magraner, caqui, lledoner, 
pomera, figuera de moro, figuera, cirerer, morera, llorer, nesprer, etc.. 
Cal esmentar la importància de l’abandonament d’àmplies zones de conreu durant els últims 
anys, conformant àrees obertes amb una certa regeneració cap a brolles, màquies i pinedes i, 
en el millor dels casos, alzinars. 
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Per últim s’han d’anomenar els arbres que ha anat introduint l’home al medi antropogen, els 
quals també presten un gran servei als animals de la zona: les espècies més usuals que 
apareixen són: plàtan, om xiprer, pi acàcia, salze ploraner, roser, morera, lledoner, palmera, 
atzavara, etc.. 

3.7.2 Vegetació silvestre per biòtops 

Els principals biotops que es troben al terme municipal de Bràfim i el seu entorn són cultius 
roturats, cultius abandonats, bardisses, sotabosc, rius i sèquies. Seguidament, es farà una 
descripció de la vegetació que es pot trobar per cada tipus de biotop. 

Cultius roturats amb més o menys regularitat: 
− bracera (Centaurea apsera) 
− card  (Carduus Tinuiflorus) 
− card blanc (Gelacites tomentosa) 
− quenopodi blanc (Chenopodium algum) 
− quenopodi de paret (Chenopodium murale) 
− canyota (Sorhum halepensa) 
− ravenissa blanca (Ciplotaxis erucoides) 
− agropis mediterranis (Elymus farctus) 
− lletsó fi (Sonchus oleraceus) 
− herba cana (Senecio vulgaris) 
− lletsó (Sonchus tenerrimus) 
− corretjola (Convolvulus arvensis) 
− mercurial (Mercurialis annuca) 
− arpell (Picris echicoides) 
− fonoll (Foeniculum vulgare) 
− dent de lleó (Taraxacum officinale) 
− rosella (Papaver rhoeas) 
− corretjola borda (Calystegia sepium) 
− gram (Cynodon dactylon) 
− escaiola (Phalaris canariensis) 

Cultius abandonats: 

− amarant (Amaranthus retroflexus) 
− cànem bord (Conyza bonariensi) 
− card blanc (Galactites tomentosa) 
− llombarda (Pipthatherum multiflorum) 
− ordi silvestre (Avena sterilis) 
− ravenissa groga (Hirschfeldia incana) 
− lleguminoses (Vicia sp.) 
− fonoll (Foeniculum vulgare) 
− malva (Malva sylvestris) 
− Rhamnus alaternus 
− Canyota (Sorhum halepnse) 

Bardisses: 

− molsa (Pleurochaete sp.) 
− llentiscle (Pistacea lentiscus) 
− lligabosc (Lonicera sp.) 
− arç blanc (Crataegus monogyna) 
− arç negre (Prunus spinosa) 
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− esbarzer (Rubus fruticosis) 
− festuca de marge (Brachypodium phenicoides) 
− ullastre o olivera borda (Olea europaea var.sylvestris) 
− arítjol (Iles aspera) 
− esparreguera borda (Asparagus acutifolius) 
− roser espinosíssim (Rosa espinosissima) 
− Galium aparine 
− Sotabosc, rius i sèquies 
− liquen (Xanthoria sp.) 
− molsa (Pleurochaete sp.) 
− falguera (Pteridium aquilinum) 
− om (Ulmus minor) 
− xop o pollancre (Populus nigra) 
− àlber (Populus alba) 
− freixe (Fraxinus angustifolia) 
− salze (Salix cinerea sp. catalaunica) 
− tamariu (Tamarix canariensis) 
− lledoner (Celtis autralis) 
− esbarzer (Rubus fruticosis) 
− vinca (Vinca difformis) 
− jonc agut (Juncus acutus) 
− jonc comú (Scirpus holoschoenus) 
− canya (Arundini-Convolvuletum sepium) 
− canyís (Pharagmites autralis) 
− boga de full ampla (Typha angustifolia) 
− ginesta boja (Osyris alba) 
− heura (Hedera helix) 
− pa de granotes (Lemna sp.) 
− lliri groc (Iris pseudacurus) 
− roser caní (Rosa pouzinii) 
− herba sanguínia (Paronychia capitata) 
− penjoll de pastor (Sedum sediforme) 
− créixens (Nasturtium officinale) 
− flor de primavera (Arum italicum) 
− llengua d’oca (Potamogeton nodosus) 
− murta (Myrtus communis) 
− Magnocaricion elatae 
− cascall marí (Claucium flavum) 

3.8 Fauna 
La fauna de la comarca correspon bàsicament a l’element migeuropeu. En l’actualitat i a causa 
dels efectes nocius dels pesticides i productes químics, tendeix a un empobriment progressiu. 
El pagès, amb la finalitat de millorar la qualitat dels seus productes, utilitza líquids verinosos 
que causen la ruptura d’anelles dins les cadenes alimentàries i conseqüentment la mort de 
nombrosos exemplars, i posa en perill d’extinció, de vegades, la mateixa espècie.  
Els principals grups zoològics que es poden trobar són els següents: 
invertebrats: aquest grup és molt ampli i d’entre les nombroses famílies citarem les següents: 
Vermiformes 

− Anèlids. Es troben al sòl o a les aigües de tota la comarca. Els més corrents 
són els cucs de terra i la sangonera, emprada antigament en medicina. 
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− Mol·luscs. Els principals representants són els cargols en les diferents espècies 
i els llimacs. 

Artròpodes 

− Crustacis. Es troben fonamentalment a l’aigua o als llocs humits. Del grup 
anomenat crustacis inferiors tenim les puces d’aigua dolça i dels crustacis 
superiors, els dos representants són el crac de riu i la panerola. 

− Aràcnids. Estan profusament representats amb les nombroses espècies 
d’aranyes, escorpins i àcars.  

− Miriàpodes. Són també abundants amb àmplia mostra dels dos principals 
representants: cardador i escolopendres. 

− Insectes. És el grup més nombrós: tisanurs (peixet de plata i peixet de bronze), 
arquípters (libèl·lules i daminsel·les), ortòpters (pregadéus, menjador 
d’orugues, cuca molla, grills), hemípters (bernat pudent, pugó, xinxa de la col, 
poll), coleòpters (escarabats, corcons), neuròpters (formigó lleó), himenòpters 
(formiga vermella, negra, borinot, vespes), lepidòpters o papallones, dípters 
(mosques i mosquits). 

Vertebrats: és el grup menys representat quantitativament, però el més conegut. Comprèn cinc 
classes: 

− Peixos: es troben únicament als rius i de manera esporàdica en algunes fonts i als 
safareigs. Els més corrents són els barbs, bagres, carpes, angules i truites al vivàrium 
de la Riba. 

− Amfibis: el subgrup dels urodels únicament resta representat per la salamandra. En 
quant als anurs trobem als rius i a les basses, la granota verda, la granota roja, el 
gripau clapat i als boscos i als llocs humits, el gripau comú i la granoteta de Sant 
Antoni. 

− Rèptils: han estat molt afectats per l’acció exterminadora de l’home que, en algunes 
zones, ha arribat a l’extermini de l’espècie, és el cas de l’escurçó. D’entre els sauris, a 
les parts habitades, es troba el dragó. Existeixen diverses espècies de sargantanes i de 
llargandaixos i als llocs humits, la serp de vidre, que s’alimenta de cargols i llimacs. 
Entre els ofidis hi ha, als rius, la serp d’aigua comú. També es troba la serp de rata, la 
llistada i la d’esculapi. 

− Aus: encara que és un grup que ha disminuït molt en nombre, està representat per 
quasi un centenar d’espècimens nidificants d’entre les quals es poden citar els 
següents: 

o Passeriformes. Generalment, són aus petites: túrdids (tord, griva, merla, 
merla de collar, pàssera, còlit, rossinyol i pit-roig), fringílids (cadernera, 
passerell, gafarró, pinsài verderol), sílvids (carritxer, tallareta, tallarol de 
casquet, tallaret de capnegre, tallarol de garriga), alaudids (alosa i 
cogullada), hirundínids (oreneta i oreneta cuablanca), apòdids (falziot comú 
i falziot de ventre blanc), procèids (pardal i pardal xàrrec), còrvids (corb, 
garsa, gralla, gaig), muscicàpids (papamosques gris, reitó, mosquiter 
pàl·lid), motacilids (cuereta blanca i groga), emberícids (gratapalles i 
cruixidell), estúrnids (estornell), oríolids (oriol), lànids (capsigrany i botxí), 
pàrids(mallerenga carbonera, blava i petita), troglodítics (cargolet), sítids 
(raspinell i pica-soques blau). 

o Caraciïformes. Són aus de potes robustes, plomatge dur i brillant amb el 
bec dur i una mica ganxut. Les espècies més freqüents són: upúpids 
(puput), meròpids (abellerol), alcedínids (blauet). 

o Cuculiformes. Una sola espècie forma aquesta família: el cucut. 
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o Piciformes. La principal característica d’aquestes aus és que, en les potes, 
presenten dos dits dirigits cap al davant i dos cap endarrera. Formen la 
família dels pícids a la qual hi pertanyen els picots. 

o Charadriformes. Són aus d emida mitjana i plomatge poc vistós que viuen a 
l’aigua o prop d’ella. El bec és llarg i punxegut. Formes tres famílies: 
escolapàcis (becada), vanellínids (cogullada marina), caràdrids (becadell i 
xamerlí). 

o Cal·liformes. Ordre d’aus de cos pesat i vol curt: guatlla i perdiu. 
o Caprimulgiformes. Forma aquest ordre un sol exemplar: l’enganyapastors. 
o Grüiformes. Aus de cap petit, de bec punxegut i d’ales rodones. Tenen els 

dis units per una membrana. Viuen en aigües poc profundes. Polla d’aigua i 
rascló. 

o Anseriformes. Ordre d’aus aquàtiques, de dimensions variables i cos 
massís que es troben accidentalment al Francolí i al Gaià. Ànecs 

o Columbiformes. Formen aquest grup aus de plomatge atapeït i abundant, 
són granívores i excel·lents voladores: tudó, xiselles, colom roquer i tòrtora. 

o Falconiformes. Són aus de rapinya diürnes: astoret, xoriguer, aligot, 
esparver. 

o Estrigiformes. Són aus de rapinya de costums nocturns: duc, òliba, 
gamarús, mussol, xot. 

− Mamífers: ha estat la classe de vertebrats que l’home ha exterminat d’una manera més 
sistemàtica, a causa de la degradació de l’ambient, de la desforestació i de la caça. 
Entre les espècies més corrents citarem les següents, classificades pel seu règim 
alimentari: 

o Insectívors: eriçó, musaranya, talp, rata-pinyada. 
o Rosegadors: conill, llebre, esquirol, rata sellarda, rata d’aigua, ratolins, 

lirons. 
o Carnívors: guineu, teixó, mostela, gat mesquer. 
o Omnívors: porc senglar. 

3.9 Paisatge i visibilitat 
El paisatge que es pot contemplar al Pont d’Armentera és d’hortes i conreus. És una agricultura 
força respectuosa amb el medi i això fa que molts cops sigui als conreus on trobem una 
diversitat més gran d’animals, que hi van també per la qüestió alimentària. Tanmateix, això es 
va perdent ràpidament amb les noves tècniques de cultiu: adobs químics, herbicides, 
pesticides, etc. No es pot dir el mateix dels vegetals, als quals el pagès intenta d’eliminar per 
tots els medis possibles. Només entre llaurada i llaurada o en terreny una mica deixats s’hi 
donen comunitats herbàcies típiques d’aquests ecosistemes: les comunitats arvenses: 

3.10 Patrimoni arquitectònic 
L'església parroquial de Santa Magdalena és la construcció més important del nucli antic. Data 
del segle XVII, però es sobreposa a una construcció esmentada ja el 1302. La seva planta és 
de tres naus amb volta de canó i creueria a les laterals. Conserva en excel·lent estat el retaule 
major barroc, de talla policromada construït el 1702. El campanar és quadrat.  
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Figura 1 Campanar església Santa Magdalena 

Al terme hi ha el castell de Selmella, del qual es conserva alguns murs i certs elements d'estil 
romànic, va ser declarat Bé d'Interès Cultural l'any 1988. A Selmella també hi ha l'església de 
Sant Llorenç, d'estil romànic.  

 

Figura 2 Restes castell de Selmella 

Altres elements turístics de la vila són cal Silé (1914), l'arc gòtic del carrer de la Vila-Closa, les 
restes de l'aqüeducte, atribuït als romans, que ha sofert moltes reformes durant els temps. 
 
La Secció del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura te inventariats els següents 
elements: 

− Les muralles medievals. 
− Església de Santa Maria Magdalena. S. XVIII. 
− Retaule de Santa Maria Magdalena. 
− Imatge de la Mare de Deu amb el Nen. S. XIV. 
− Imatge del Sant Crist. Any 1939. 
− Creu processional. Desapareguda. 
− Aqüeducte romà. 
− Església de Sant Llorenç de Selmella. 
− Castell de Selmella.  
− Edificis com: Cal Sila (1914), arc del carrer de Vila Closa, edificis fabrils; factoria de 

Gaià industrial, Cal Creus, Cal Boter, el Salt de Cal Tomàs. 

3.11 Infrastructures  
A continuació es detallen les diferents infrastructures existents en la zona, i voltants, on 
s’executarà l’estació depuradora, que són infrastructures viàries. 
Carreteres 
El terme del Pont d’Armentera és creuat per una xarxa interna de carreteres de muntanya 
relativament poc amples, com la TV-2141, la TV-2142 o la TP-2002. Aquests vials poden 
suposar barreres considerables per certes espècies de vertebrats terrestres de petita mida. Pel 
que fa al traçat de la C-37 (recentment millorat amb una amplada de la calçada, al tram entre el 
Pla de Santa Maria i el Pont) suposa una barrera real per la connectivitat ecològica de la fauna, 
a l’entorn de l’extrem sud del terme. 
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La mostra les característiques principals de les carreteres que passen pel municipi. 

Taula 1 Característiques de les carreteres del Pont d’Armentera 

Nom 
carretera 

Longitud del tram dins 
el municipi (km) Característiques Administració 

responsable 

TV-2141 6,45 
De Selmella al Pont 

d’Armentera 
Diputació de 
Tarragona 

TV-2142 0,28 
Del Pont d’Armentera al Barrí 

de les Ordes 
Diputació de 
Tarragona 

TP-2002 2,85 De la C-51 al Pont 
d’Armtentera 

Diputació de 
Tarragona 

T-213 o C-
37 2,45 A Querol DPTOP 

T-200 o C-
37 2,65 

Del Pla de Santa Maria al 
Pont d’Armentera 

DPTOP 

 
Les intensitats diàries de trànsit a totes les vies que discorren pel municipi del Pont d’Armentera 
són  petites. 
 
Ferrocarril 
Pel municipi del Pont d’Armentera no discorre cap línia de ferrocarril. La línia més propera és la 
Lleida-Sant Vicenç de Calders per Valls, que té les estacions o baixadors més propers a Valls i 
a Nulles. 
 
Línies elèctriques 
Respecte a les infraestructures de transport energètic, destaquen diverses línies de transport i 
distribució d’energia elèctrica d’alta tensió . Al sud del terme hi passa un joc de línies de 380 i 
220 kV que provenen del Coll de Cabra, i de les quals sorgeix una derivació cap al sud. Al nord 
del terme creua la serra de Comaverd una altra línia de 380 kv. 

3.12 Context social i econòmic 

3.12.1 Població 

En el fogatjament del 1365, amb Fontscaldetes, figura amb 34 focs i amb 
27, possiblement sol, en els del 1359 i el 1378. El 1553 tenia 37 focs. Segons el recompte del 
1708 tenia 386 h. El 1830 la població consta de 1.347 h, amb els de Selmella (actualment 
deshabitat), i el 1842 té 1.469 h. A partir d'aquell moment el descens és continu: 1.292 h el 
1887 i 896 h el 1900. 
 
El procés de despoblament s'ha mantingut al llarg de gairebé tot el segle, malgrat el 
redreçament del 1910, amb 992 h, que passaren a 745 h el 1940 i a 584 h el 1981. El 
tancament de les indústries tradicionals del sector tèxtil, a conseqüència de la crisis del tèxtil a 
l’últim terç del segle XX, van fer davallar la població fins al llindar dels 600 habitants. Durant la 
última dècada ha tingut una evolució demogràfica poc fluctuant. Des de l’any 2001 la població 
del Pont d’Armentera ha registrat un increment del % el que ha fet passar dels 565 habitants a 
l’any 2001 als 610 a l’any 2006. 
 
El municipi del Pont d’Armentera presenta una densitat de població baixa en relació al context 
comarcal. L’estructura d’edats del Pont d’Armentera determina que el municipi té una estructura 
de població envellida amb pocs efectius joves amb un creixement negatiu.La falta de mà d’obra 
a la indústria tèxtil del municipi i a les tasques agrícoles han fet augmentar la població 
immigrada del Pont d’Armentera, que representa el 10 % de la població censada al municipi. 
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3.12.2 Habitatges 
La població del Pont d’Armentera es troba tota concentrada al nucli i al barri de la Planeta que 
connecta amb el poble a través del pont que travessa el riu Gaià. 
Una de les percepcions socials del municipi és que el poble no té creixement demogràfic per 
falta d’habitatges. 

3.12.3 Els sectors productius 
Sector primari 
En l'agricultura hi ha un clar predomini del secà. Els ametllers ocupen les tres quartes parts del 
secà. L'expansió s'ha fet en detriment dels sembrats, que han quedat reduïts a un conreu 
secundari, i de les pitjors terres de vinya, mentre que aquesta continua predominant a les terres 
bones. Les poques oliveres que hi ha solen trobar-se als voltants dels camps. La manca de 
pagesos ha fet que les terres marginals, ben abundants al municipi, s'hagin deixat ermes, un 
exemple són els escassos avellaners que hi havia a les terres de llicorella al peu de la 
muntanya; el blat s'ha deixat de conrear. Als regadius, en canvi, l'avellaner és el conreu que 
més abunda. 
 
Les terres de regadiu representen el 5% dels conreus, assortits principalment amb l'aigua del 
Gaià. Només es conrea el 17% del terme i es manté com a zona forestal el 25%. 
 
A diferència de la tendència comarcal i catalana, la superfície agrícola utilitzada del Pont 
d’Armentera ha augmentat durant la última dècada de segle XX. Els conreus majoritari que es 
desenvolupa al Pont d’Armentera és el de l’ametller, seguit pell conreu de l’avellana, la vinya i 
l’olivera. 
 
El pas del riu Gaià pel centre de la vil·la i el Torrent de Rupit han propiciat l’existència de grans 
extensions d’hortes. 
La Cooperativa agrícola del Pont d’Armentera ha pres força els darrers anys, a nivell d’activitat 
econòmica, en gran part, pel seu sistema de processament de l’elaboració de l’oli. Aquesta 
entitat juga un paper clau en el desenvolupament actual del sector agrícola. 
 
El sector ramader al Pont d’Armentera és gairebé residual. La presència d’explotacions de 
conills a la Planeta, a tocar del riu Gaià, suposen una problemàtica ambiental. 
 
Sector secundari 
Hi ha un cert percentatge d'indústria, sobretot tèxtils i de metal·lúrgia, això fa que l'economia 
familiar acostumi a ser mixta i són poques les famílies que viuen exclusivament de l'agricultura. 
 
La indústria tèxtil ha tingut un paper molt important en la història industrial del Pont 
d’Armentera, sent el principal motor econòmic fins als anys 80. La situació de les antigues 
indústries del tèxtil al centre del poble, la falta de sòl industrial per les característiques 
orogràfiques del terme i les males comunicacions van fer que durant els anys 90 i 2000 les 
activitats econòmiques del municipi es decantessin cap al sector serveis i a la indústria de la 
construcció. 
Actualment, existeixen dues empreses dedicades al sector tèxtil. L’empresa GULTIG, S.L. i 
l’empresa TUBA, S.A. 
 
Sector terciari 
 
A part de l’activitat industrial, les indústries de construcció de tipus familiar i les empreses de 
serveis (pintors, electricistes, serralleria i fusteria) són els que generen activitat econòmica a 
dins el municipi.  
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3.12.4 L’ocupació 
L’ocupació majoritària de la població activa del Pont d’Armentera és el sector serveis, amb un 
45%. 
Una de les característiques més destacables de l’estructura ocupacional del municipi és que la 
gran majoria de la població activa del Pont d’Armentera treballa fora del municipi. 

4 Estudi dels efectes del projecte sobre l’entorn, identificació, 
caracterització i mesures correctores 

4.1 Qualitat atmosfèrica i olors 

4.1.1 Impactes 
Fase de construcció 
Amb les obres de construcció de l’EDAR, l’atmosfera es veurà afectada per l’emissió de pols, 
sorolls i fums procedents de la maquinària, degut als moviments de terres. Igualment el trànsit 
de la maquinària per camins no asfaltats produirà pols en suspensió. Així mateix, es preveu un 
increment de la concentració de gasos a l’atmosfera durant la fase de construcció degut a l’ús 
de combustibles fòssils procedents de la maquinària a utilitzar. 
Fase d’explotació 
Durant la fase d’explotació la qualitat atmosfèrica de l’aire es veurà afectada per les olors 
produïdes per l’EDAR. Els punts principals on es produeixen les olors són el pretractament, el 
reactor biològic i la deshidratació de fangs. 

4.1.2 Mesures correctores 
Fase de construcció 
El trànsit de maquinària pesada generarà pols en suspensió; per minorar la generació de pols 
es realitzaran regs periòdics del camí, sobretot en èpoques seques. 
La maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió; per tal de minorar les 
emissions, es portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària perquè aquesta es 
trobi en perfecte estat i compleixi amb la legislació vigent. La maquinaria utilitzada en obra 
estarà homologada pels serveis tècnics autoritzats, en el relatiu als nivells de potència acústica 
admissible, emissió sonora de màquines, equips d’obra i vehicles a motor. 
Els vehicles pesats destinats al transport de terres disposaran de lones de protecció. 
Es facilitaran les comprovacions oportunes i requerides pel Director d’Obra. Es presentarà la 
documentació acreditativa que la maquinària i vehicles a utilitzar compleixen amb la legislació 
aplicable; aquesta documentació estarà actualitzada des de l’inici de l’obra i durant tot el 
període d’execució de la mateixa. 
L’impacte sobre l’atmosfera serà per tant puntual en el temps i en l’espai, desapareixent un cop 
efectuades les obres. 
Fase d’explotació 
Es col·locarà una coberta de carboni sobre el recinte d’espessiment de fangs, per tal de reduir 
les olors fora del recinte. Els fangs deshidratats s’emmagatzemaran en contenidors coberts fins 
a la seva retirada. 
Per tal de reduir les olors derivades de l’emmagatzematge dels residus retirats durant el 
pretractament, aquests seran retirats periòdicament cap a l’abocador assignat. 

4.2 Soroll  

4.2.1 Impactes 
Fase construcció 
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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 a la majoria de 
les obres i que presenta difícil correcció. 
Fase explotació 
A la fase d’explotació, tot i que hi haurà la presència de bombes, bufants i d’altres equips 
mecànics, en general el sistema no presentarà importants problemes de generació de sorolls. 
Donat que la majoria d’equips que generen més soroll estaran dins dels edificis, o bé al fons de 
les arquetes del reactor biològic, no caldrà considerar més mesures correctores. Per a la 
selecció dels equips caldrà tenir en compte aquest factor.  
 

4.2.2 Mesures correctores 
Fase construcció 
La maquinaria utilitzada en obra estarà homologada per els serveis tècnics autoritzats, en el 
que respecta als nivells de potència acústica admissible, emissió sonora de màquines, equips 
d’obra i vehicles a motor. 
Es facilitarà les comprovacions oportunes requerides pel Director d’Obra. Es presentarà la 
documentació acreditativa de que la maquinària i vehicles a utilitzar, compleixen amb la 
legislació aplicable. Aquesta documentació estarà actualitzada des de l’inici de l’obra i durant 
tot el període d’execució de la mateixa. 
Les obres s’executaran en horaris diürns (laborables de 8:00 a 20:00 hores), per tal de no 
alterar el descans dels veïns. 
Fase d’explotació 
Durant la fase d’explotació no es produiran sorolls significatius, així que no són necessàries 
ninguna mesura correctora en aquest cas. 

4.3 Hidrologia 

4.3.1 Impactes 
Fase de construcció 
El risc de contaminació d’aigües superficials i subterrànies durant la fase de construcció pot 
venir derivat d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin originar (vessaments de 
combustibles de la maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del personal d’obra, 
etc.) 
Fase d’explotació 
Els impactes seran principalment positius en comparació amb la situació actual ja que el 
tractament de les aigües millorarà considerablement la qualitat de l’aigua. 
Durant la fase de funcionament es poden donar pèrdues de qualitat de les aigües superficials i 
subterrànies associades a ruptures o vessaments dels col·lectors. Els col·lectors transporten 
material sense depurar, pel que es poden produir contaminacions puntuals tant en els cursos 
superficials com en els aqüífers propers. 
El col·lector de retorn al riu Gaià no desguasa prop de la llera, sinó que ho fa en un punt del 
barranc entre el que es troba encaixat el riu Gaià al seu pas pel municipi del Pont d’Armentera. 
El barranc està cobert de vegetació de ribera, axí que l’impacte d’un curs d’aigua desguasant 
no és massa elevat. 

4.3.2 Mesures correctores 
Fase de construcció 
Per evitar els vessaments líquids susceptibles de contaminar les aigües superficials i 
subterrànies es prendran les següents mesures: 

− Es disposaran casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per part del 
personal de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació per aigües fecals. 
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− S’evitaran els vessaments d’oli o combustible generats per la maquinària, no efectuant 
reparacions de les mateixes sobre el terreny. 

− La maquinaria, l’àrea d’emmagatzematge de lubricants i combustibles, així com la 
sortida de la fosa sèptica s’ubicaran a més de 200 metres de les lleres. 

− En cap cas es vessaran les aigües procedents dels sanitaris a la llera, sense el permís 
de la Confederació Hidrogràfica. 

− Els olis i combustibles s’emmagatzemaran en recipients en bon estat i etiquetats 
segons la normativa vigent. 

− Els canvis d’oli i altres operacions de manteniment de la maquinària i vehicles  d’obra, 
es realitzaran en una plataforma impermeabilitzada anteriorment. 

− En cas de vessaments accidentals d’olis o combustibles en el sòl, es retirarà el sòl 
contaminat en un contenidor específic, per a poder ser retirat per un gestor autoritzat 
de residus perillosos. 

− El contractista s’haurà de donar d’alta com a petit productor de residus tòxics i 
perillosos. Pel que s’aplicarà el Decret 133/1996, del 3 de Setembre, pel que es crea el 
Registre de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos i es dicten normes per 
minimitzar la generació de residus procedents de l’automoció i olis usats. 

La neteja dels cubs de formigó es realitzarà en una superfície impermeabilitzada. 
Un cop finalitzades les obres el formigó es retirarà i s’enviarà a un abocador autoritzat. 
Les restes orgàniques seran retirades per el servei municipal. 
Les peces metàl·liques, pneumàtics i altres residus sòlids es portaran a un abocador autoritzat. 
Aquestes mesures també són aplicables a la reducció d’impactes sobre el sòl per contaminació 
del mateix. 
Fase d’explotació 
Per a la fase d’explotació no s’ha identificat cap impacte significant cap al medi hidrològic. Per 
tant, no s’aplicarà cap mesura correctora. 

4.4 Edafologia 

4.4.1 Impactes 
Fase de construcció 
L’ampliació de l’EDAR no suposarà una modificació del relleu significativa ja que no es 
preveuen desmunts i terraplens importants. Pel que fa a la pèrdua de sòl, derivada de la 
implantació d’obra civil, es considera que serà poc important donat que s’ocuparà una 
superfície petita. Aquesta parcel·la, ja transformada de forma antròpica, té poc valor ecològic i 
paisatgístic. Les principals afeccions al sòl poden ser la destrucció directa del sòl per la neteja i 
esbrossada de la vegetació existent. Això comporta la pèrdua de la funció protectora de la 
coberta vegetal i exposa el sòl a l’erosió superficial del vent o la pluja. 
L’emmagatzematge de combustibles, olis, etc. tenen el risc potencial de produir vessaments 
accidentals que contaminin el sòl. 
Fase d’explotació 
Existeix risc de contaminació química per olis ja que normalment es manipulen en aquest tipus 
d’instal·lacions.  
El tractament de les aigües residuals produeix gran quantitat de residus sòlids assimilable a 
urbà, creant la necessitat d’eliminar-lo amb una periodicitat adequada. El residu es genera 
principalment en dos punts del procés: el desbast i el tractament de fangs. Ambdós requeriran 
com a mínim dues visites mensuals per tal de retirar-los. 
El material ha de ser manipulat amb cures extremes ja que es tracta de residu amb porció 
orgànica similar al Residu Sòlid Urbà (RSU). Aquests residus han de ser transportats a 
l’abocador per a RSU més proper mentre que els fangs han de ser transportats a una planta de 
compostatge per tal d’ adequar-los per al seu ús agrícola. 
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4.4.2 Mesures correctores 
Fase construcció 
S’evitarà la invasió per part de la maquinària pesada del terreny circumdant a la EDAR per 
minimitzar la compactació del terreny. Sempre que sigui possible, es retirarà la capa de terra 
vegetal juntament amb el material procedent de l’esbrossada de la zona que s’excavarà. 
La terra vegetal, és un sòl fèrtil originat in situ, i per tant, similar al existent i colonitzable per la 
vegetació autòctona. Per aquesta raó s’ha de tenir molta cura en la manipulació d’aquests sols 
perquè no perdin les seves característiques. Les normes elementals a seguir són les següents: 

− Evitar al màxim el pas de maquinària per evitar que es compacti. 
− Procurar manipular el sòl amb condicions d’humitat apropiada, evitant fer-ho quan 

estigui molt sec o massa humit. 
− Mantenir-lo en apilaments fins que, un cop finalitzades les obres, es pugui tornar a 

estendre sobre superfícies ermes. Els apilaments no han de superar els dos metres 
d’alçada, ja que per sobre d’aquesta alçada les capes inferiors es compacten i perden 
la seva capacitat de difusió d’oxigen. 

− Un cop realitzats els apilaments, s’evitarà en tot moment el pas de maquinària per 
sobre. 

− El sòl vegetal s’utilitzarà per a la recuperació dels terrenys alterats. Aquesta mesura 
serà executada per el contractista sense cap sobre cost per l’obra. 

Fase d’explotació 
S’aplicaran les mateixes mesures correctores que per l’impacte sobre el medi hidrológic degut 
al vessament de líquids (secció 4.3.2) 

4.5 Vegetació i flora 

4.5.1 Impactes 
Fase de construcció 
El present projecte suposa la destrucció de la vegetació present a las zona d’ubicació de 
l’EDAR. La zona on s’ubicarà està ocupada per conreus de cereals, per tant no serà necessari 
trasplantar arbres degut a les noves ocupacions. 
No es creu per tant que la construcció afecti negativament la flora de la zona en el seu conjunt 
si bé que es destruirà aquella que es trobi a l’àrea d’actuació del projecte. 
El risc d’incendis es veu incrementat per activitats com la generació de residus sòlids en fase 
de construcció, provinents de restes d’obra, envasos i similars o per l’apilament de matèries 
primes o d’altres. 
A l’entorn de l’EDAR hi ha parcel·les on es desenvolupa el conreu d’ametllers i oliveres. En 
principi, aquestes no es veuran afectades i si ho fan, serà de forma poc significativa. 
 
Fase d’explotació 
La implantació de l’EDAR pot originar una pèrdua d’hàbitat 
El risc d’incendis es pot veure incrementat per l’augment de l’activitat humana a la zona. 
Degut a la situació del col·lector de retorn es pot produir el creixement espontatni de vegetació 
de zona humida (similar a la que es troba a la llera) al llarg del curs de retorn. No es considera 
que aquest fet provoqui un impacte significant, ja que el barranc on desguasa el col·lector ja 
està cobert de vegetació. 

4.5.2 Mesures correctores 
Fase de construcció 
Les mesures correctores descrites amb anterioritat per evitar l’emissió de partícules en 
suspensió, gasos de combustió i sorolls, evitar vessaments líquids, etc., contribuiran igualment 
a minorar les afeccions sobre la vegetació existent. A més, abans de començar les obres es 
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realitzarà un inventari dels arbres que seran afectats i s’analitzarà la possibilitat de trasplantar-
los. Els arbres que no estiguin afectats directament per les obres però que es trobin en zones 
sensibles (zones de pas, zones d’apilament, etc) seran protegits, rodejant-los amb taulons de 
fusta lligats amb filferro fins a una alçada no inferior a 2,5 metres. Aquestes proteccions es 
retiraran un cop finalitzades les obres. 
Fase d’explotació 
La parcel·la de la EDAR es rejardinarà amb vegetació autòctona per intentar minimitzar la 
possible pèrdua d’habitat que la seva construcció pot originar. 

4.6 Fauna 

4.6.1 Impactes 
Fase de construcció 
La distància a la que es troben les zones protegides de la zona d’obres és superior als 
2 km i per tant no es preveu la seva afecció. 
Fase d’explotació 
Durant la fase d’explotació s’ha d’assegurar que els valors de qualitat de l’aigua abocada siguin 
els correctes i revisar amb la freqüència necessària els paràmetres dels efluents per a que no 
afectin negativament a cap espècie animal. 

4.6.2 Mesures correctores 
Fase construcció 
Tot i que la zona de projecte no es troba inclosa dins de cap espai protegit, es prendran les 
següents mesures per a minimitzar L’impacte sobre la fauna existent: 

− S’identificaran especies protegides de fauna, especialment aus, que puguin aparèixer 
durant l’execució de les obres. 

− S’entregarà al personal de l’obra la informació sobre aquestes espècies, per a que no 
siguin molestades, especialment en el període reproductiu. 

Fase explotació 
És important que realitzi una bona explotació de la EDAR, per tal d’evitar al màxim la presència 
d’insectes, fet que s’aconseguirà evitant l’estancament d’aigües i la acumulació de residus.  
A més a més, com que l’edifici de pretractament estarà tancat i desodoritzat, això comportarà 
una important reducció de la possible aparició d’insectes i d’altres espècies atretes per 
l’acumulació de residus. 
 

4.7 Paisatge  

4.7.1 Impactes 
Fase de construcció 
Durant la fase de construcció, les alteracions del paisatge es produiran degut a la presència de 
maquinària i personal i a la introducció de nous elements associats a les obres. Les alteracions 
esmentades es produiran principalment durant les operacions d’esbrossada del terreny (que 
suposarà una pèrdua cromàtica a la zona afectada), de construcció de nous elements de 
l’EDAR i d’ubicació de les instal·lacions auxiliars per al personal d’obra.  
Fase d’explotació 
La parcel·la on es projecta l’EDAR està situat a una parcel·la propera a una de les carreteres 
d’entrada al municipi del municipi i de les principals vies d’accés, per tant, l’impacte visual 
produït serà significant. 

4.7.2 Mesures correctores 
Fase de construcció 
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Com a conseqüència del caràcter temporal de les obres, no s’aplicarà cap mesura correctora 
per a minimitzar l’impacte visual durant la cosntrucció de la EDAR. 
Fase d’explotació 
Per minimitzar l’impacte visual que la EDAR es duran a terme les següents accions: 

− Envoltar tot el recinte d’una massa arbòria de certa alçada que impedeixi l’avistament 
de les instal·lacions des de l’exterior i que faci l’efecte agradable d’apantallament. 

− Cuidar l’estètica dels acabats, posant especial cura en la jardineria, urbanització de 
l’entorn i la distribució espacial dels elements de la planta. 

4.8 Medi social i econòmic 

4.8.1 Impactes 
Fase de construcció 
Els impactes generats per l’execució del projecte només suposaran petites alteracions en el 
medi socioeconòmic de la zona, atenent a les característiques de l’entorn descrites i a la poca 
magnitud territorial de l’obra. 
Els nuclis de població dels voltants de l’EDAR estan suficientment allunyats com perquè els 
sorolls, gasos i pols que es puguin generar durant l’execució de les obres afectin el benestar 
dels seus habitants. D’altra banda, cal tenir en compte que es tracta de nuclis d’escassa 
extensió i reduïda població, per la qual cosa el impacte és de poca magnitud. 
El cost de l’obra, així com el transport de materials i l’ús de maquinària és previsible que tingui 
un efecte positiu, encara que limitant-se la seva extensió i significació sobre el mercat laboral i 
l’economia local, per la contractació o subcontractació d’empreses de construcció i treballadors 
de la zona. 
Fase d’explotació 
La posada en funcionament de les instal·lacions permetrà depurar el cabal produït amb millors 
condicions sanitàries. Aquestes millores fan preveure efectes positius sobre el medi 
socioeconòmic. La millora de la qualitat de l’aigua depurada permetrà un abocament ajustat a 
les exigències mediambientals vigents. 
De la mateixa manera que en la fase de construcció de l’EDAR, la seva posada en 
funcionament pot tenir una petita incidència positiva sobre l’economia local mitjançant la 
creació de llocs de treball. 

4.8.2 Mesures correctores 
Com a conseqüència dels efectes positius de la construcció de la depuradora en el medi social 
i econòmic, no és necessari aplicar mesures correctores específiques per a aquests impactes. 

5 Avaluació dels impactes ambientals i impactes residuals 

5.1 Metodologia 
L’avaluació dels impactes es durà a terme mitjançant una matriu d’impactes on es relacionaran 
les accions del projecte susceptibles de generar impactes amb els principals factors del medi. 
Els impactes es valoraran d’acord amb la següent escala: 

1. Impacte positiu: quan la interacció suposa un benefici o una millora de les condicions 
del medi respecte la situació actual. Impacte compatible: La recuperació del medi és 
immediata després del final de l’activitat i no precisa de mesures correctores. 

2. Impacte moderat: La recuperació del medi no precisa de mesures protectores o 
correctores intensives, i en el que la consecució de les condicions ambientals inicials 
requereix cert temps. 
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3. Impacte sever: La recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació de 
mesures protectores o correctores, i en el que, encara que s’apliquin aquestes 
mesures, la recuperació precisa d’un període de temps dilatat. 

4. Impacte crític: La magnitud és superior al llindar acceptable. Amb aquest impacte es 
produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 
possible recuperació, fins i tot amb l’aplicació de mesures protectores o correctores. 

5.2 Valoració dels impactes 
Per a l’avaluació i valoració dels impactes associats a la construcció de la EDAR del Pont 
d’Armentera, es consideren els següents components del medi susceptibles de rebre impactes: 
 

1. Geologia-geomorfologia i hidrologia. 
2. Sòl. 
3. Atmosfera (qualitat de l’aire). 
4. Medi biòtic (vegetació i fauna) 
5. Paisatge. 
6. Medi acústic (producció de sorolls). 
7. Medi socioeconòmic  

5.2.1 Geologia-geomorfologia i hidrologia. 
 
Les accions que poden produir impactes sobre la geologia, el relleu i la hidrologia es donen 
principalment en la fase de construcció tot i que també es pot donar alguna acció de forma 
puntual durant la fase d’explotació. 
L’actuació que genera major impacte sobre el terreny serà principalment els moviment de terra 
per igualar la cota de la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR descrita en el present projecte i també 
per la construcció del col·lector que ha de portar les aigües des del municipi fins a la planta de 
depuració. 
El risc de contaminació d’aigües superficials i subterrànies durant la fase de construcció pot 
venir derivat d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin originar (vessaments de 
combustibles de la maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del personal d’obra, 
etc.) 
Durant la fase d’explotació es poden produir vessaments de forma puntuals al riu degut a 
ruptures accidentals o bé funcionament no correcta de la planta.. 

5.2.2 Sòl 
L’impacte sobre el sòl serà consequència de la pèrdua d’espai associat a la implantació de 
l’EDAR i per la compactació produïda per el trànsit de maquinària durant el desenvolupament 
de les obres tant en la zona de projecte com en aquells terrenys que s’utilitzin ja sigui de forma 
provisional, com també aquells que serveixen d’accés a la zona del projecte. 

5.2.3 Atmosfera 
L’atmosfera es veurà afectada per l’emissió de sorolls i fums procedent de la maquinària durant 
la seva fase d’execució. Així mateix, el trànsit de la maquinària per camins no asfaltats produirà 
pols en suspensió. 
Per altra banda, els moviments de terra i el transport de materials també seran activitats que 
generaran pols a l’obra. 
Donat la proximitat a espais protegits, es tindrà especial cura quan es realitzin aquestes 
activitats tal i com s’indica en l’apartat de mesures que s’aplicaran per reduir els impactes. 
 
5.3.4 Fauna i vegetació 
Donada la classificació del sòl proper a la EDAR com no urbanitzable de protecció especial, 
s’estudiïn mesures especials per afectar en el menor grau possible a la fauna próxima. 
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A la parcel·la on s’ubica l’EDAR, actualment es oliveres i a les vores només hi ha vegetació 
arbustiva que ha crescut de forma espontània i no consta dins del catàleg d’espècies 
protegides. Per a la implantació del camí d’accés, és possible que s’hagin de trasplantar alguns 
arbres que han nascut de forma espontània. 
 
A l’entorn de l’EDAR hi ha parcel·les on es desenvolupa el conreu de productes agrícoles, però 
en qualsevol cas, aquests no es veuran afectades. 
 
5.3.5 Paisatge 
L’impacte visual produït serà el normal derivat de les activitats pròpies d’execució de qualsevol 
obra i un cop finalitzada l’obra, serà el produït per la nova edificació de les instal·lacions de la 
planta. Per tant, durant la fase d’execució s’afectarà al paisatge amb l’ocupació del sòl amb 
abocadors temporals, emmagatzematge de materials, obertura de rases, presència de 
maquinària i personal, etc. 
Un cop finalitzada l’obra, l’únic impacte visual que hi haurà serà el propi d’una instal·lació 
d’aquestes característiques. Cal esmentar, que durant la fase de disseny s’intentarà reduir al 
màxim aquest impacte visual. 
 
5.3.6 Soroll 
Les accions que poden donar lloc a molèsties per sorolls es poden agrupar principalment en 
dos fases del projecte: per una banda els sorolls associats a la fase d’execució en la qual hi 
destaquen el continu ús de maquinària i el trànsit de vehicles; i els associats a la fase 
d’explotació què són principalment els originats per les bombes i els bufants del sistema 
d’aireació. Ambdós fonts de sorolls s’ubiquen en un mateix edifici que té com a finalitat reduir 
els sorolls. Quant al soroll emès per la maquinaria treballant, s'estima que els nivells d’emissió 
per a vehicles pesats (>3,5 T) a 7,5 m de distancia, es de 80 dB (A) (OCDE, 1980), i que es 
converteixen en nivells de 70-75 dB (A) per a distancia d'uns 25 m. Aquests impactes, que es 
produirà durant la fase d'obres, es consideren temporals i reversibles, ja que quan acaba 
l’actuació, finalitza el seu efecte. 
 
5.3.7 Medi socioeconòmic 
La producció de pols i sorolls durant la fase de construcció, tal i com s’ha indicat en apartats 
anteriors, pot ocasionar molèsties als veïns, essent preceptiva l’aplicació de mesures 
preventives i correctores que s’indicaran en els següents apartats. L’execució del projecte i 
l’accés de maquinària i vehicles pesats a l’obra a través de la carretera TP-2002 pot generar 
problemes amb els veïns. Igualment, l’obligació de garantir oberts els accessos a totes les 
propietats dels voltants establint rutes alternatives i desviaments pot generar molèsties als 
habitants de la zona. 
 
Un efecte positiu per la població pròxima és el fet que l’obra per executar-se necessitarà de 
personal durant la fase de construcció que pot ser mà d’obra local. Per tant, l’increment d’actiu 
de la població serà temporal, directe i immediat. 
 
A continuació es presenta una taula on s’avalua l’impacte que produeixen les accions del 
projecte amb incidència ambiental:
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6 Programa de vigilància ambiental 
El programa de vigilància ambiental s’ha de dur a terme un cop s’iniciïn les obres d’execució 
del projecte. El programa de vigilància ambiental té els següents objectius: 
 

1. Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant els paràmetres de 
seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

2. Controlar l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en aquest 
Document Ambiental i definir, en cas d’aparèixer nous impactes, les mesures a aplicar 
d’acord amb els estàndards i paràmetres de qualitat establerts per la legislació vigent. 

L’equip d’assistència tècnica mediambiental estarà a peu d’obra realitzant les tasques que 
s’anomenen a continuació: 
 
Fase de construcció 

− Realització d’anàlisis periòdics per determinar la qualitat de l’aigua, havent de complir 
amb les condicions d’abocament. 

− Marcatge de l’àrea afectada per l’obra per evitar el traspàs del personal aliè i perquè els 
elements que participen en l’obra no rebassin els límits previstos en el projecte. 

− Supervisió del traçat dels camins d’accés a l’obra. 
− Control de la ubicació i ús que es faci de les instal·lacions, magatzems i maquinària 

d’obra. Control del bon funcionament de la maquinària de l’obra per evitar riscos de 
vessaments o fuites de productes químics i que les emissions de gasos i sorolls 
s’ajustin a la normativa. Control de la qualitat de l’aire; sorolls i pols. 

− Comprovació que l’execució de l’obra s’ajusta a allò previst a l’estudi d’impacte 
ambiental del projecte. 

− Control de l’abastament d’aigua a l’obra. 
− Control de la contaminació d’aigües superficials i subterrànies. 
− Control dels materials utilitzats en l’execució de les obres. 
− Vigilància de les operacions de restauració de la vegetació i del paisatge. 
− Control de residus.  

Fase d’explotació 
Està previst, una vegada finalitzades les obres i les instal·lacions estiguin en funcionament, un 
programa que inclou la conservació i el manteniment de les instal·lacions incloent el seguiment 
necessari per un correcte funcionament. 

− Seguiment de la qualitat de l’aigua tractada. 
− Seguiment de l’eliminació de fangs. 
− Seguiment d’olors. 
− Extracció fàcil i ràpida de les instal·lacions industrials per a les reparacions sense 

perjudici del rendiment de l’estació depuradora. 
− Realització de les mesures correctores necessàries en cas d’un mal funcionament de la 

instal·lació. 
− Seguiment de l’estat de conservació i la fauna a la zona d’actuació. 

Amb la finalitat de gestionar de manera eficaç el sistema d’abocament i avaluar el compliment 
dels objectius de qualitat imposats per la normativa vigent, es procedirà a la realització 
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d’anàlisis periòdiques dins del pla de vigilància ambiental per a determinar la qualitat de l’aigua 
abocada. 

7 Conclusions 
Per a l’informe d’impacte ambiental del present projecte s’han tingut en compte els diferents 
factors del medi afectats per les accions de construcció i explotació de la EDAR del Pont 
d’Armentera,. 
 
L’execució del projecte constructiu de l’EDAR del Pont d’Armentera, permetrà millorar la 
qualitat del riu Gaià, ja que solucionarà l’actual problema d’abocament d’aigües residuals.  La 
seva execució suposa principalment uns impactes ambientals compatibles amb el medi, tal i 
com s’ha comprovat a la Taula d’Impacte Ambiental 
 
Per les característiques de la instal·lació, amb una bona pràctica ambiental durant l’execució de 
les obres i un bon control del procés durant la fase d’explotació de la depuradora, es pot afirmar 
que constituirà una infraestructura beneficiosa per al medi ambient i, per tant, un impacte global 
positiu. 
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1 Objecte de l’estudi de Seguretat i Salut 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les 
previsions respecte a prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com els 
derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions 
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Real Decreto 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en les obres de construcció. 
 
L’empresa constructora que resulti adjudicatària de les obres objecte del present projecte 
elaborarà un p la de seguretat i salut concret, en f unció del termini d’obra, medis humans, 
mecànics, medis d’execució, etc, que passarà a ser d’obligat compliment, sempre aprovat pel 
Director de l’Obra. 

2 Característiques de l'obra 

2.1 Descripció de l'obra i emplaçament 
L’obra es troba dins del terme municipal del Pont d’Armentera i consisteix en la execució d’una 
Estació Depuradora d’Aigües Residuals formada per un edifici de pretractament i deshidratació 
de fangs, un reactor biològic-decantador, un espessidor de fangs, els quals serviran per a 
depurar les aigües residuals del Pont d’Armentera. A més a més es construeix un col·lector que 
condueix les aigües recollides pel sistema de sanejament fins a l’edifici de pretractament de la 
EDAR.  
 
També s’ha de tenir en compte que cal portar fins a la planta el subministrament elèctric i aigua 
potable. 
 

2.2 Accés a les obres 
Cada contractista controlarà els accessos a l ’obra de m anera que t ant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a la mateixa. 
L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilant permanentment quan s’obri. 

2.3 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 
Pressupost 
El Pressupost de Contracte és el definit en els corresponents documents del projecte general. 

Termini d'execució 
El termini d'execució previst és de vuit (8) mesos. 

Personal previst 
Es preveu un nombre màxim de 12 obrers en la seva fase de major ús. 

2.4 Oficis a intervenir 
- Oficial 1a. 
- Oficial 1a paleta. 
- Oficial 1a encofrador. 
- Oficial 1a ferrallista. 
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- Oficial 1a soldador. 
- Oficial 1a fuster. 
- Oficial 1a pintor. 
- Oficial 1a vidrier. 
- Oficial 1a manya. 
- Oficial 1a electricista. 
- Oficial 1a lampista. 
- Oficial 1a jardiner. 
- Ajudant de paleta. 
- Ajudant d'encofrador. 
- Ajudant de ferrallista. 
- Ajudant de soldador. 
- Ajudant de fuster. 
- Ajudant de pintor. 
- Ajudant de vidrier. 
- Ajudant de manya. 
- Ajudant de calefactor. 
- Ajudant d'electricista. 
- Ajudant de lampista. 
- Ajudant de muntador. 
- Ajudant de jardiner. 
- Manobre. 
- Manobre especialista. 
- Peó jardiner. 

2.5 Maquinària prevista 
A continuació es recull la maquinària que es preveu s’utilitzarà a les obres. 

1. Compressor amb un martell pneumàtic. 
2. Retroexcavadora amb martell trencador. 
3. Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana. 
4. Toro sobre erugues, de 65 HP. 
5. Motoanivelladora, de mida petita. 
6. Motoanivelladora, de mida mitjana. 
7. Motoanivelladora, de mida gran. 
8. Corró vibratori autopropulsat de 900 Kg. 
9. Camió de 12 T. 
10. Camió grua. 
11. Dumper, amb mecanisme hidràulic de descarrega d'1,5 T de carrega útil. 
12. Grua autopropulsada de 12 T. 
13. Camió amb bomba de formigonar. 
14. Formigonera de 100 l per a formigó cel·lular. 
15. Formigonera de 165 l. 
16. Camió formigonera de 6 m3. 
17. Martell trencador. 
18. Remolinador mecànic. 
19. Vibrador d'agulla. 
20. Màquina trepadora. 
21. Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica. 
22. Equip i elements auxiliars per a soldadura autògena. 
23. Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic. 
24. Martell percussor d'efecte doble amb motor. 
25. Desplaçament a obra, muntatge i desmuntatge d'equip de barrinat per a f ormació de 

passamurs. 
26. Motoserra. 
27. Tallabarder. 
28. i herbicides. 
29. Grup electrogen de 20-30 Kva. 
30. Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió. 
31. Electrobomba submergible amb diàmetre d’impulsió entre DN-80 i DN-100, amb motor de 
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5,2 Kw de potència i muntada amb guardamotor. 
32. Equip per a reducció de nivell freatic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de succió 

per metre de 3 m de fondària amb bomba de 22 Kw i 320 m3/h de cabal màxim. 
33. Màquina de raig d'aigua a pressió. 

2.6 Interferències i serveis afectats 
A la zona de les obres no hi ha cap interferència ni servei afectat, tal i com es detall a l’annex 
de Serveis Afectats i Escomeses.  

2.7 Unitats constructives que composen l'obra 
Les principals activitats de les obres són: 

− Esbrossada i neteja del terreny 
− Excavació a cel-obert. 
− Excavació en rases. 
− Transport i col·locació de canonades 
− Terrraplenats, reblerts i compactacions. 
− Obres de fàbrica i formigonat  
− Paviments. 
− Edificacions. 
− Fabricació i muntatge d’equips electromecànics. 
− Obres accesòries i remats. 

3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar 
en l’execució de l’obra  

 
En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra 
es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 
l’execució de l’obra. 
 

3.1 Moviment de terres, excavacions i terraplens 
− Maquinària d’excavació 

− Maquinària de moviment de terres 

− Maquinària de compactació 

− Camions de transport 

− Compressors i martells pneumàtics 

− Eines manuals 

− Grups electrògens 

 

3.2 Estructures de formigó fetes “in situ” 

− Encofrats 

− Acers 

− Formigoneres 

− Bombes de formigó 

− Grues 
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− Eines manuals 

 

3.3 Pous, rases, etc. 

− Maquinària d’excavació 

− Camions 

− Formigoneres 

− Grues 

− Prefabricats 

− Eines manuals 

 

3.4 Drenatges, sanejament  i canalitzacions 

− Formigoneres 

− Tubs i canonades 

− Recobriments 

− Grues 

− Prefabricats 

− Eines manuals 

 

3.5 Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

− Formigoneres 

− Col·locació paviments 

− Prefabricats 

− Camions 

− Grues 

− Eines manuals 

 

4 Anàlisis i avaluació inicial dels riscos 

En aquesta secció es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d ’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció.  
 
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en 
conseqüència de la tecnologia decidida per a c onstruir, que pot ser variada per cada 
Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia 
de construcció que li sigui pròpia. 
 
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva 
necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 
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El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i 
concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions tècniques i particulars, recull 
les condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació 
d’aquesta autoria de seguretat i salut. 
 
Per a l ’avaluació dels riscos, s’’assigna la probabilitat amb la qual el risc pot ocórrer. S’han 
considerat 3 tipus de probabilitats: 
 

- Probabilitat baixa (B) 
- Probabilitat mitja (M) 
- Probabilitat alta (A) 

 
Les conseqüències dels riscos s’avaluen d’acord amb el següent criteri:  
 

- Lleugerament danyós (LD) 
- Danyós (D) 
- Extremadament danyós (DE) 

 
En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 
 

- Trivial (T) 
- Tolerable (TO) 
- Moderat (M) 
- Important (I) 
- Intolerable (IN) 

La valoració dels riscos es realitza  segons la Taula 1 
 

Taula 1 Valoració dels riscos 

 Qualificació de les conseqüències previsibles 

 
Lleugerament 
danyós Danyós Extremadament 

danyós 

Pr
ob

ab
ili

ta
t  

d’
oc

ur
rè

nc
ia

 Baixa Risc trivial Risc 
Tolerable Risc moderat 

Mitja Risc Tolerable Risc moderat Risc important 

Alta Risc moderat Risc 
important Risc intolerable 

 
A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 
 

♦ Protecció col·lectiva 

♦ Protecció individual 

 
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a 
utilitzar, per la maquinària que i ntervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions 
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per riscos de danys 
a tercers. 
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4.1 Riscos classificats per activitats 

 
Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell per 
trepitjades sobre terrenys 
irregulars o enfangats. 

X   X     X         X 

Talls per manejament de 
peces ceràmiques i eines de 
paleta. 

X    X     X         X 

Sobre esforços, (treballs en 
postures o sustentació de 
peces pesades). 

 X   X          X 

Dermatitis per contacte amb 
el ciment. X     X    X         X 

Atrapament entre objectes, 
(ajustaments de canonades i 
segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, 
(tall de material ceràmic). X     X     X       X 

Estrés tèrmic, (altes o baixes 
temperatures).  X   X    X       X  

Sobre esforços, (treballar en 
postures obligades).  X   X     X    X 

Trepitjades sobre terrenys 
inestables. X   X    X       X 

Caigudes al mateix nivell. X   X   X      X 
 
 
Entibacions 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Els derivats de les operacions 
de càrrega i descarrega de 
fusta:  

                

- Atrapaments. X     X    X       X 
- Erosions. X    X   X       
- Caigudes. X       X    X       
- Sobre esforços X   X    X        
Els originats per fallada de 
l’entibació tradicional de 
fusta: 

                    

- Aterrament general. X     X   X       
- Aterrament de persones. X       X    X     
Inundació. X     X   X     
Cops a les persones pels 
components de l’entibació.  X    X    X        X 



Annex 23- Estudi de seguretat i salut. Memòria 
 
 

 

Sobre esforços per: 
(circulació de persones en 
postures obligades; 
Sustentació de peces de fusta 
pesades). 

 X   X     X    X 

Caigudes a la rasa per: (salt 
directe sobre ella; baixada a 
través de l’acodalament). 

X    X    X       

Talls i erosions, (manejament 
de fusta). X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes 
punxants.  X  X    X     X 

 
 
Excavació de terres a màquina en rases 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc  Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Despreniments de terres, (per 
sobrecàrrega o tensions 
internes).  

X      X     X      X X 

Despreniments de la 
cantonada de coronació per 
sobrecarrega. 

X    X    X    X  

Caiguda de persones al 
mateix nivell, (trepitjar sobre 
terreny solt o enfangat). 

X   X   X       X 

Caigudes per persones a 
l’interior de la rasa (manca de 
senyalització o il·luminació). 

X     X    X    X X 

Atrapament de persones amb 
els equips de les màquines, 
(amb la cullera al treballar 
refinant). 

 X   X    X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 
Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors. X   X   X      X 

Estrés tèrmic, (generalment 
per alta temperatura). X   X   X      X 

Soroll ambiental. X   X   X      X 
Pols ambiental.  X  X    X     X 
 
 
Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes d’objectes, (pedres, 
materials, etc.).  X   X      X     X 

Cops per objectes despresos 
en manipulació manual. X    X     X         X 

Caigudes de persones per 
qualsevol causa. X     X   X      X 
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Caigudes de persones al 
caminar per les proximitats 
d’una rasa, (absència 
d’il·luminació, de 
senyalització o d’oclusió). 

 X   X      X   X  X 

Enfonsament de les parets de 
la rasa, (absència de 
blindatges, utilització 
d’entibacions artesanals de 
fusta). 

X      X     X   X 

Interferències amb 
conduccions subterrànies, 
(inundació sobtada, 
electrocució). 

 X     X      X   X 

Sobre esforços, (romandre en 
postures forçades, 
sobrecàrregues). 

X   X    X       X 

Estrés tèrmic, (generalment 
per temperatura alta). X   X    X       X 

Trepitjades sobre terrenys 
irregulars o sobre materials. X   X   X      X 

Talls per manejament de 
peces ceràmiques i eines de 
paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb 
el ciment. X   X   X      X 

Atrapament entre objectes, 
(ajustaments de canonades i 
segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre 
persones per qualsevol 
causa. 

X     X    X    

Atrapaments per qualsevol 
causa. X     X    X   X 

Pols, (tall de canonades en via 
seca). X   X   X      X 

Projecció violenta de 
partícules, (tall de canonades 
envia seca). 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (per al 
penduleig de la càrrega a 
braç, carregar tubs a 
l’espatlla). 

 X   X    X    X 

 
 
Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda diferent nivell per 
qualsevol causa. X    X   X      
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Sobre esforços per 
manejament d’objectes 
pesats. 

 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des 
d’escassa alçada, caminar 
sobre l’objecte que s’està 
rebent o muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces 
pesades. X   X   X      X 

Talls per manejament d’eines 
o peces metàl·liques. X   X   X      X 

 
 
 Replens de terres en general 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes de material des de 
les capses dels vehicles per 
sobrecolmo. 

 X  X     X      X 

Caigudes de persones des de 
les capses o carrosseries dels 
vehicles, (saltar directament 
des d’elles al sòl). 

 X    X    X     X 

Atropello de persones, 
(caminar pel lloc desti-nat a 
les màquines, dormitar a la 
seva ombra). 

 X    X    X    X 

Bolcada de vehicles durant 
descàrregues en sentit de 
retrocés, (absència de 
senyalització, balisament i 
topes final de recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció 
sobre terrenys embassats 
sobre fangars, (obstrucció, 
projecció d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobre les 
persones, (conductores).  X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 
Abocaments fora de control, 
en el lloc no ade-quat amb 
arrossegaments o 
despreniments. 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell, 
(caminar sobre terreny solts o 
enfangats). 

X   X   X      X 

 
 
Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
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Caiguda a diferent nivell per 
qualsevol causa. 

X     X     X     X X 

Atrapament de membres, 
(muntatge i desmuntatge de la 
canaleta). 

X    X    X         X 

Dermatitis, (contactes amb el 
formigó). 

X   X     X        X 

Afeccions neumàtiques, 
(treballs en ambients humits). 

X   X     X         X 

Soroll ambiental i puntual, 
(vibradors). 

 X  X     X     X 

Projecció de gotes de formigó 
als ulls. 

X    X    X       X 

Sobre esforços, (guia de la 
canaleta). 

 X   X   X   X     X 

 
 

4.2 Riscos per oficis que intervenen 

 
 Obres de Paleta 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des 
d’altura per: (penduleig de 
càrregues sustentades a 
ganxo de grua; bastides; buits 
horitzontals i verticals).  

X     X     X     X X 

Caiguda de persones al 
mateix nivell per: (desordre, 
runes, paviments relliscosos). 

 X       X     X      X 

Caiguda d’objectes sobre les 
persones. X       X     X      X 

Cops contra objectes.   X  X      X       X 
Talls i cops en mans i peus 
pel manejament d’objectes 
ceràmics o de formigó i eines 
manuals. 

 X   X     X     X 

Projecció violenta de 
partícules als ulls o altres 
parts del cos per: (tall de 
material ceràmic a cop de 
paletí; serra circular). 

 X    X     X    X 

Talls per utilització de 
màquines eina. X    X   X     X 

Afeccions de les vies 
respiratòries derivades dels 
treballs realitzats en ambients 
saturats de pols, (tallant 
totxos). 

X    X   X     X 



Annex 23- Estudi de seguretat i salut. Memòria 
 
 

 

Sobreesforços, (treballar en 
postures obligades o 
forçades, sustentació de 
càrregues). 

X    X    X        X 

Electrocució, (connexions 
directes de cables sense 
clavilles; anul·lació de 
proteccions; cables lacerats o 
trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis 
d’elevació i transport de 
càrregues a ganxo.. 

X    X   X       

Els derivats de l’ús de medis 
auxiliars. X    X    X       X 

Dermatitis per contacte amb 
el ciment. X   X   X      X 

Soroll, (us de martells 
neumàtics).  X  X    X     X 

 

 
Electricistes 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, 
(desordre d’obra o del taller 
d’obra). 

 X     X     X        X 

Talls a les mans pel 
manejament de màquines 
eines manuals. 

X     X   X       X 

Cops en membres per 
objectes o eines. 

  X  X       X       X 

Atrapament de dits entre 
objectes pesats en 
manutenció o braç. 

  X    X       X    X 

Trepitjades sobre objecte 
punxants, lacerants o tallants, 
(fragments). 

 X  X     X       X 

Contactes amb energia 
elèctrica, (connexions, 
directes sense clavilla; cables 
lacerats o trencats). 

 X    X     X   X  

 
 
Fusters 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes d’alçada, (fallo de 
encofrat; us erroni del medi 
auxiliar; penduleig de la 
càrrega).  

X    X     X     X X 
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Caigudes al mateix nivell, 
(desordre).  X       X     X       X 

Trepitjades sobre fragments 
de fusta solta, (torcedures). X       X     X       X 

Talls i erosions a les mans, 
(manipulació de la fusta). X    X     X        X 

Cops per sustentació i 
transport a espatlla de taules 
de fusta. 

X    X   X         X 

Trepitjades sobre objectes 
punxants.   X    X       X   X X 

Talls per manejament de la 
serra circular.   X    X      X     X 

Soroll ambiental i directe, 
(manejament de la serra 
circular). 

  X    X       X     X 

Projecció violenta partícules o 
fragments, (tren-cament dents 
de la serra; resquills de fusta). 

 X    X     X     X 

Contacte amb l’energia 
elèctrica, (puentejar les 
proteccions elèctriques de la 
serra de disc; connexions 
directes sense clavilla, cables 
lacerats o trencats). 

  X    X      X   X   

Sobre esforços, (treballs 
continuats en postures 
forçades, càrrega a braç 
d’objectes pesats).  

 X  X    X     X 

 
 

4.3 Riscos per medis auxiliars a utilitzar 

 
Escales de ma 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, 
(com conseqüència de la 
ubicació i mètode de 
recolzament de l’escala, així 
com el seu ús o abús).  

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell, 
(com  conseqüència de la 
ubicació y mètode de 
recolzament de l’escala, així 
com el seu ús o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels 
elements constituents de 
l’escala, (fatiga de material, 
nusos; cops; etc.). 

X    X   X      
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Escales de ma 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda per lliscament 
degut a recolzament 
incorrecte, (manca de 
sabates, etc.). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral 
per recolzament sobre una 
superfície irregular. 

 X   X    X     

Caiguda per trencament 
deguda a defectes ocults. X     X       X   

Els derivats dels usos 
inadequats o dels muntatge 
perillosos, (empalmes 
d’escales, formació de 
plataformes de treball, 
escales insuficients per a 
l’alçada a salvar). 

X     X     X   

 

 

4.4 Riscos classificats per la maquinària a intervenir 

 
 Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos inherents als treballs 
realitzat en la seva proximitat.    X     X      X      X    

Atropello de persones per: 
(maniobres en retrocés; 
absència de senyalistes; 
errors de planificació; manca 
de senyalització; absència de 
semàfors). 

  X    X       X      

Xocs a l’entrar i sortir de 
l’obra per: (maniobres en 
retrocés; falta de visibilitat; 
absència de senyalista; 
absència de senyalització; 
absència de semàfors). 

X      X     X       

Bolcada del camió per: 
(superar obstacles; forts 
pendents; mitges vessants, 
desplaça-ment de la càrrega). 

X       X     X         

Caigudes des de la capsa al 
sòl per: (caminar sobre la 
càrrega; pujar i baixar per 
llocs imprevistos per a això). 

X      X    X         
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 Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Projecció de partícules per: 
(vent; moviment de la 
càrrega). 

X        X     X        

Atrapament entre objecte, 
(romandre entre la càrrega en 
els desplaçaments del camió). 

 X    X     X     X 

Atrapaments, (tasca de 
manteniment)  X   X    X     

Contacte amb la corrent 
elèctrica, (capsa hissada sota 
línies elèctriques). 

X      X     X     X  X  

 
 
Camió grua 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per: 
(maniobres en retrocés; 
absència de senyalista; espai 
angost).  

X       X     X         

Contacte amb l’energia 
elèctrica, (sobrepasar els 
gàlibs de seguretat sota línies 
elèctriques aèries). 

X                       

Bolcada del camió grua per: 
(superar obstacles del 
terreny; errors de 
planificació). 

X      X     X        

Atrapaments, (maniobres de 
càrrega i descàrrega). X      X     X       

Cops per objectes, 
(maniobres de càrrega i 
descàrrega). 

  X     X       X       

Caigudes al pujar o baixar a la 
zona de comandaments per 
llocs imprevistos. 

  X   X      X       

Despreniment de la càrrega 
per eslingat perillós. X        X     X        

Cops per la càrrega a 
paraments verticals o 
horitzontals durant les 
maniobres de servei. 

X      X    X         

Soroll.  X  X    X      X 
 
 
Pala carregadora sobre orugues 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 



Annex 23- Estudi de seguretat i salut. Memòria 
 
 

 

Riscos inherents als treballs 
realitzats en la seva 
proximitat. 

 X    X     X     X  

Atrapament de persones per: 
(maniobres en retrocés, 
absència de senyalista). 

X      X    X       X 

Atrapaments (maniobres de 
càrrega i descàrrega). X    X    X      X 

Soroll.  X  X      X        X 
 
 
 Camió cuba formigonera 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per: 
(maniobres en retrocés; 
absència de senyalista, 
manca de visibilitat, espai 
angost).  

  X    X       X       

Col·lisió amb altres màquines 
de moviment de terres, 
camions, etc., per: (absència 
de senyalista, manca de 
visibilitat; senyalització 
insuficient o absència de 
senyalització). 

X       X     X         

Bolcada del camió 
formigonera per: (terrenys 
irregulars; enfangats, passos 
propers a rases o a buidats). 

X      X     X        

Caiguda a interior de rasa, 
(talls de talussos, mitja 
vessant). 

X      X     X       

Caiguda de persones des del 
camió, (pujar o baixar per 
llocs imprevistos). 

  X     X       X       

Cops pel manejament de les 
canaletes, (empentes als 
operaris guia i puguin caure). 

  X    X      X       

Caiguda d’objectes sobre el 
conductor durant les 
operacions d’abocament o 
neteja, (risc per treballs en 
proximitat). 

X        X     X        

Cops pel cubilote del formigó 
durant les maniobres de 
servei. 

 X    X     X       

Atrapaments durant el 
desplegament, muntatge i 
desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     
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 Camió cuba formigonera 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Risc d’accident per 
estacionament en voreres i 
vies urbanes. 

 X    X      X    X    

 
 
Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos del transport intern:                         
Bolcada, (circular per 
pendents superiors a les 
admissibles). 

X        X     X         

Atrapament de persones, 
(manteniment). X      X     X       X 

Caiguda per terraplè, (fallada 
del sistema d’immobilització 
decidit). 

X      X     X       

Despreniment i caiguda 
durant el transport en 
suspensió. 

X         X       X      

Sobre esforços, (empenta 
humana). X    X    X           

Riscos del compressor en 
servei:              

Soroll, (models que no 
compleixen les normes d'UE; 
utilitzar-los amb les carcasses 
obertes). 

  X  X    X           

Trencament de la mànega de 
pressió. X      X     X         

Emanació gasos tòxics per 
escape del motor.   X   X     X     

Atrapament durant 
operacions manteniment. X     X     X      X 

Risc catastròfic: (utilitzar el 
braç com grua). X      X      X    X   

Bolcada de la màquina per: 
(estació en pen-dents 
superiors a les admeses pel 
fabricant; blandons, intentar 
superar obstacles). 

X     X    X       

Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant 
maniobres en càrrega, 
(imperícia). 

X     X    X      
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Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i 
assimilables. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls per: (el disc de tall; 
projecció d’objectes, 
voluntarisme; imperícia).  

 X   X    X    X 

Cremades per: (el disc de tall; 
tocar objectes calents; 
voluntarismes; imperícia). 

 X  X    X     X 

Cops per: (objectes mòbils; 
projecció d’objectes).  X   X    X    X 

Projecció violenta de 
fragments, (materials o 
trencament de peces mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs 
inferiors.  X   X    X     

Contacte amb l’energia 
elèctrica, (anul·lació de 
proteccions; connexions 
directes sense clavilla, calbes 
lacerats o trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 
Soroll.  X  X    X     X 
Pols.  X  X    X     X 
Sobre esforços, (treballar llarg 
temps en postures obligades).  X  X    X     X 

 

 
Martell neumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Vibracions en membres i en 
òrgans interns.   X   X    X    X 

Soroll puntual, (no complir les 
normes de la UE)  X   X    X    X 

Soroll ambiental, (no complir 
les normes de la UE).  X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes i 
partícules.  X   X    X    X 

Sobre esforços, (treballs de 
durada molt prolongada o 
continuada). 

 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de 
servei, (efecte fuet), per: (falta 
de manteniment, abús 
d’utilització; estendre-la per 
llocs subjectes abrasius o pas 
de vehicles). 

X    X   X      
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Contactes amb l’energia 
elèctrica de línies soterrades. X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per 
recomençar el treball desprès 
de deixar clavat el martell al 
lloc.  

 X   X    X     

 

 
 Taula de serra circular per a fusta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls amb el disc per: falta 
dels empentadors; falta o 
anul·lació de la carcassa 
protectora i del ganivet 
divisor).  

  X   X     X   X X 

Abrasions per (disc de tall; la 
futas a tallar).  X    X     X   X X 

Atrapaments: (falta de la 
carcassa de protecció de 
politges). 

 X    X     X    X 

Projecció violenta de 
partícules i fragments, 
(esberles; dents de la serra). 

X     X   X      X 

Sobre esforços, (tall de 
taulons; canvis de posició). X     X    X        X 

Emissió de pols de fusta.  X  X     X      X 
Soroll.  X  X     X      X 
Contacte amb l’energia 
elèctrica, (anul·lació de les 
proteccions; connexió directa 
sense clavilles, cables 
lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Trencament del disc de tall 
per reescalfament. X     X    X  X  

 
 
Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Soroll   X  X    X         X 
Atrapament pel picó, 
(imperícia; distracció; falta 
d’un anell perimetral de 
protecció). 

X    X    X       X 

Cops pel pico, 
(arrossegament per 
imperícia). 

X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament 
del picó.  X  X     X     X 
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Explosió, (durant 
l’abastament de combustible, 
fumar). 

X      X   X         

Màquina en marxa fora de 
control. X     X   X     X 

Projecció violenta objectes, 
(pedra fracturada). X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell, 
(imperícia, distracció, fatiga). X   X   X      X 

Estrés tèrmic, (treballs amb 
fred o calor intens). X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 
Sobre esforços, (treballs en 
jornades de llarga durada). X   X   X      X 

 

 
Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Impactes acústics derivats de 
l’alt nivell sonor del disparo 
pel que la manega i per al 
personal del seu entorn 
proper.  

  X   X     X     X 

Disparo inapropiat sobre les 
persones o les coses, 
(disparo fora de control). 

X       X   X       

Disparo a tercers per 
creuament total del clau a 
través de l’element a rebre el 
disparo. 

X      X   X        

Els derivats de la manipulació 
dels cartutxos d’impulsió, 
(explosió fora de control). 

X     X   X        

Projecció violenta de 
partícules, (fragments de 
ceràmica). 

X       X    X      X 

Sobre esforços, (treballar en 
postures obligades durant 
llarg temps). 

X    X    X        X 

Soroll.  X   X    X   X  
 
 
Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Projecció violenta de grapes 
por:                

Trets fora de control. X   X   X      X 
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Connexió a la xarxa de 
pressió. X   X   X      X 

Agarrotament dels elements 
de comandament. X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 
Error humà.  X  X    X     X 
Els riscos derivats de la 
utilització de sobrepressió per 
a accionament de la pistola: 

             

Expulsió violenta de la 
cullera. X    X   X      

Rebentada del circuit. X    X   X      
Els riscos derivats de la 
projecció dels fragments del 
fil metàl·lic d’injecció de claus 
o grapes: 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      
Soroll puntual, (pot arribar 
entorn als 120 db-A).  X   X    X    X 

 
 
Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello per qualsevol causa.  X      X     X         
Lliscament lateral o frontal de 
la màquina.  X       X     X         

Màquina en marxa fora de 
control X         X     X       

Bolcada de la màquina. X         X     X   X   
Caiguda de la màquina a 
rases, (treballs en els laterals; 
trencament del terreny per 
sobrecàrrega). 

X         X    X        

Caiguda per pendents, 
(treballs al costat de talussos, 
talls i assimilables). 

X        X     X        

Bolcada de la màquina per: 
(circulació amb el culler elevat 
o carregat; imperícia). 

X        X     X       

Xoc contra altres vehicles X     X       X        
Contacte amb les línies 
elèctriques aèries o 
soterrades. 

X       X       X  X X  

Interfer. amb infraestructures 
urbanes.                 

Desploms de les parets de les 
rases.  X   X    X     
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Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Incendi, (abastament de 
combustible fumar; 
emmagatzemar combustibles 
sobre la màquina). 

X    X   X    X   

Cremades, (treballs 
manteniment; imperícia). X    X   X     X 

Atrapament, (treballs de 
manteniment; imperícia; abús 
de confiança). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes, 
(trencament de roques). X    X   X     X 

Caiguda de persones des de 
la màquina.  X   X    X    X 

Cops, (treballs de refí de 
terrenys; treballs en 
proximitat a la màquina). 

 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental, 
(treball uníson varies 
màquines, cabines sense 
insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions, (cabines sense 
aïllament).  X    X     X    X 

Els riscos derivats dels 
treballs realitzats en ambients 
saturats de pols, 
(neumoconiosis; cossos 
estranys en ulls). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic per: (cabines 
sense calefacció ni 
refrigeració). 

 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell, 
(caminar sobre terrenys solts, 
demolits). 

X    X   X     X 

Projecció violeta de fragments 
de terreny.  X   X    X    X 

Sobre esforços, (tasques de 
manteniment, transport a braç 
de peces pesades). 

X   X   X      X 

 
 
Foradador elèctric portàtil 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Sobre esforços, (foradador de 
longitud important).  X    X    X         X 
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Foradador elèctric portàtil 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Contacte amb l’energia 
elèctrica, (falta de doble 
aïllament; anul·lació de presa 
de terra; carcasses de 
protecció trencades; 
connexions sense clavilla, 
cables lacerats o trencats). 

  X    X     X   X   

Erosions a les mans. X    X    X        X 
Talls, (tocar arestes, neteja 
del foradador). X    X    X        X 

Cops al cos i ulls, per 
fragments de projecció 
violenta. 

X       X    X      X 

Els derivats del trencament de 
la broca, (accidents greus per 
projecció molt violenta de 
fragments). 

X     X    X      X 

Pols.  X  X      X       X 
Caigudes al mateix nivell per: 
(trepitjades sobre materials, 
torçades; talls). 

 X  X     X       X 

Soroll.  X  X     X     X 
Vibracions.  X  X    X     X 
 
 

4.5 Riscos per les instal·lacions de l’obra 

 
Instal·lació elèctrica provisional de l’obra 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, 
(desordre; usar mitjans 
auxiliars deteriorats, 
improvisats o perillosos).  

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell, 
(treballs al costat de talls del 
terreny o de lloses; desordre; 
usar mitjans auxiliars 
deteriorats, improvisats o 
perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes; 
(excés de confiança; 
empalmes perillosos; 
puenteig de les proteccions 
elèctriques; treballs en tensió; 
imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X     
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Trepitjades sobre materials 
solts. X   X   X      X 

Punxades i talls per: (filferros; 
cables elèctrics; tisores, 
alicates). 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (transport de 
cables elèctrics i quadres; 
manejament de guies i 
cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per 
manipulació de guies. X   X   X      X 

Talls i erosions per 
manipulació amb les guies i 
els cables. 

X   X   X      X 

Incendi per: (fer foc o fumar 
junt a materials inflamables). X    X  X X    X X 

 
 

4.6 Riscos de les instal·lacions provisionals d’obra 

 
Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions 
provisionals per als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atrapament entre objectes 
durant maniobres de càrrega i 
descàrrega dels mòduls 
metàl·lics.  

X     X    X     X 

Cops per penduleigs, (intentar 
dominar l’oscil·lació de la 
càrrega directament amb les 
mans; no usar cordes de guia 
segura de càrregues). 

X     X     X     X 

Projecció violenta de 
partícules als ulls, (pols de la 
capsa del camió; pols 
dipositat sobre els mòduls; 
demolició de la cimentació de 
formigó). 

X    X    X       X 

Caiguda de càrrega per 
eslingat perillós, (no usar 
aparells de descàrrega a 
ganxo de grua). 

X     X    X     X 

Dermatitis per contacte amb 
el ciment, (cimentació). X   X   X      X 

Contactes amb l’energia 
elèctrica.   X    X     X   X X 

 
 
Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió.  
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Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la 
instal·lació de les canonades, així com el canvis que pateixin en la seva periodicitat. 
 
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista 
adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de pos ar-les en pràctica durant la 
realització de l’obra. 
 

4.7 Riscos per al manteniment posterior del construït 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a 
què el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu 
treball. En termes generals es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a t reballar i 
prendre les mesures de protecció individual adequades. 
 
Com a prevenció col.lectiva, durant el manteniment posterior del construït es cuidarà la 
senyalització de la zona de treball. 
 
Com mitjans de pr otecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de 
protecció individual com són els guants, vestits impermeables i mascarilles. És important que la 
professionalitat dels treballadors sigui evident i que aquests tinguin uns costums de treball que 
facin reduir els sinistres de forma important. 
 

4.8 Riscos de danys a tercers 

Caldrà que s iguin senyalitzats, d'acord amb la normativa vigent, els creuaments amb les 
carreteres i camins, així com els desviaments a realitzar, i que siguin preses les mesures de 
seguretat que cada cas requereixi. 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l 'obra, prohibint el pas a t ota persona aliena a l a 
mateixa, i es col·locaran, sempre que calguin, tancaments. 
Durant l’execució de les obres a les zones pròximes a edificacions, es tindran en compte les 
següents mesures: 
Les operacions de demolició i excavacions a zones edificades s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys 
a les construccions pròximes. 
En general, s’adoptaran, entre altres, les següents precaucions: 

a) Abans d’iniciar els treballs es neutralitzaran les escomeses de l es instal·lacions, d’acord 
amb les entitats administradores o propietàries de les mateixes. 

b) Es protegiran els elements de s erveis públics o pr ivats que p uguin resultar afectats pels 
treballs. 

c) Es deixaran previstes preses d’aigua per al reg, per evitar la formació de pols durant els 
treballs. 

d) Si existeixen fissures en les construccions pròximes, es col·locaran testimonis amb la 
finalitat d’observar els possibles efectes dels treballs i efectuar el seu apuntalament o 
consolidació, si fos necessari. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra 
- La interferència de feines i operacions 
- La circulació dels vehicles prop de l’obra 
- Tancament, senyalització i il·luminació de l’obra d’acord amb la normativa vigent. Cas que el 

tancament envaeixi la calçada es preveurà un corredor protegit per al pas de vianants. El 
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tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin accedir-hi. 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l’interior de l’obra com en relació amb 

els vials exteriors. 
- Immobilització de c amions mitjançant falques i/o topalls durant els treballs de càrrega i 

descàrrega. 
- Comprovació de solucions d’execució amb l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes...). 
- Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones...). 

Si fóra necessari, es col·locaran proteccions contra els impactes de pr ojeccions ocasionals 
sobre instal·lacions o c onstruccions existents. Aquestes proteccions podran ser col·locades 
sobre els elements a protegir o en forma de cortines de xarxa metàl·lica suspeses de cables. 
Durant el desenvolupament dels treballs hauran de realitzar-se regs d’aigua perquè no 
s’aixequi la pols, si aquesta pogués produir danys o molèsties. 
L’àrea que envolta el lloc de l’excavació ha de ser vigilada, per a evitar possibles caigudes o 
danys a persones o animals. 
 
El Contractista es responsabilitzarà de la qualificació tècnica del personal empleat, així com de 
la seva seguretat durant l’execució dels treballs. 
El Contractista haurà de proveir-se de quants permisos i llicències siguin necessaris per a la 
realització de treballs en zones urbanes. 
El Contractista serà el responsable que els treballs es realitzin tal i com estiguin previstos, 
adoptant totes les mesures que siguin necessàries per evitar errors. Per això, realitzarà al seu 
càrrec tots els controls que siguin necessaris. El Director podrà fer o e xigir quantes 
comprovacions cregui necessàries amb aquesta mateixa finalitat. 
Els elements tibants o d’arriostrament, així com els que serveixen de contrapès, no es 
remouran fins que les seves funcions deixin de ser necessàries, evitant que no es produeixin 
enderrocs incontrolats. 
Al finalitzar la jornada no hauran de restar elements de l’obra en estat inestable, amb la finalitat 
d’evitar enderrocs imprevistos. 
El Contractista realitzarà un reconeixement, previ a l’execució dels treballs, de l’estat general 
de les construccions adjacents i de les principals característiques estructurals de les mateixes. 
Quan les condicions del terreny ho exigeixin podrà ser convenient, i fins i tot necessari, que 
l’excavació es realitzi per etapes successives d’excavació i d’apuntalament o r evestiment de 
formigó, executades per trams de f orma que en t ot moment la seguretat de les persones i 
l’estabilitat de les parets quedin garantides. 
L’excavació es realitzarà de forma que els fonaments de les edificacions no puguin ser 
descalçats ni sofreixin menyscabament de la seva seguretat per efecte de l’erosió produïda per 
corrents d’aigua o a causa de les excavacions d’ulteriors obres previstes. 
Les excavacions s’apuntalaran, quan les condicions del terreny ho requereixin, segons el criteri 
i sota la responsabilitat del Contractista. No obstant, el Director podrà exigir al Contractista, 
raonadament, l’execució d’apuntalaments, sense minvar la responsabilitat que en aquest 
incumbeix. 
El Contractista serà responsable, en qualsevol cas, dels perjudicis que es derivin de la manca o 
insuficiència de sosteniments i/o del seu incorrecte dimensionament i execució. 
 

5 Mitjans per a l’eliminació o prevenció dels riscos 

5.1 Proteccions col·lectives a utilitzar en l’obra 
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que pl anteja la 
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les proteccions col·lectives  contingudes al següent 
llistat: 
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5.1.1 En excavació i moviment de terres 
− Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 
− Barana de limitació i protecció. 
− Cinta de balisament. 
− Entibacions 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. 
− Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

5.1.2 En transport, abocament, estesa i compactació 
− Tanques de limitació i protecció. 
− Barana de balisament. 
− Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
− Senyals de tràfic. 
− Senyals de seguretat. 
− Regat de pistes. 

5.1.3 En formigons 
− Il·luminació d'emergència. 
− Passadís de seguretat. 
− Barana de limitació i protecció. 
− Cinta de balisament. 
− Senyals de seguretat. 
− Baranes. 
− Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

5.1.4 En riscos elèctrics 
− Interruptors diferencials. 
− Preses de terra. 
− Transformadors de seguretat. 
− Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

5.1.5 En incendis 
− Extintors portàtils. 

5.1.6 Altres consideracions 
En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
 
Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques 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 la part més sortint de la 
qual pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent 
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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, la proximitat màxima serà de 6 metres. 
 
Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mesures, independentment de la 
seva correcció si procedís. 
 

5.2 Proteccions individuals 

De l’anàlisi de r iscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut 
resoldre amb la instal·lació de l a 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 proteccions individuals 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. 

− 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 antivibratori. 

− Armilla reflectant. 

− Màscara antipols. 

− Canellera contra les vibracions. 

− Ulleres contra impactes i antipols. 

− Protectors auditius. 

− Maniguets de cuir. 

− Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 

 

5.3 Prevenció específica 

 
Atropellaments per màquines o vehicles 
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Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 
evitar riscs. 
 
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 atropellament per part dels camions que facin marxa 
enrera. 
 
En les cruïlles amb carreteres i camins es 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. 
 
Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 

Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 

l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 

 
Els talls de càrrega i descàrrega es 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. 

 
Pols per circulació, vent, etc. 
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 
 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 
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 t aller portaran les seves transmissions mecàniques 
protegides. 
 
Caigudes a diferent nivell 
 
S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors d'excavacions, 
etc. 
 



Annex 23- Estudi de seguretat i salut. Memòria 
 
 

 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 
 
Caigudes al mateix nivell 
El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
 
Per al creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 
cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de 
seguretat. 
 
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. 
 
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 
 
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 
 
Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 
 
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 ma 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. 
 
Eczemes, causticacions 
El personal que treballi en llocs humits o a mb aigua, en f ormigonat de fonaments, soleres, 
fossats, gunitat, 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. 
 
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. 
− Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

Incendis-Explosions 
Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de f ungibles, tallers, instal·lacions, 
serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 
 
Vibracions, lumbàlgies 
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Els operaris de màquines de moviment de t erres, els conductors de c amions de trabuc, els 
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó antivibratori. 
 
Punxades i talls 
Tot el personal portarà calçat de s eguretat, que h aurà de por tar plantilla anticlaus, en el s 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 
Interferència amb línies elèctriques, telèfons, 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. 
 
Sorolls 
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 
 
Quan no s igui possible reduir o an ul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 
 
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 adop tar a f i i 
efecte de r eduir el risc d’ensorrament, mesures que ha n de ser aprovades per la Direcció 
Facultativa. 
 
Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

 
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 
utilitzaran caretes. 
 
Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 
És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants. 
 
Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 
 

5.4 Senyalització dels riscos 

Per a millorar l’eficàcia de la prevenció dissenyada, és necessària una senyalització adequada.. 
A continuació s’adjunta una relació de les senyalitzacions més comuns segons la seva finalitat. 
 

5.4.1 Senyalització dels riscos del treball 

Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 
decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 
existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 
d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 
mode informatiu. 
 

- Advertència risc elèctric 
- Banda d’advertència de perill 
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- Prohibit el pas a vianants 

 

5.4.2 Senyalització vial 

Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència 
o veïnat del trànsit rodat. En conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna senyalització vial, 
que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. El perill de condicions 
defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat 
que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 
 

− Con de balisament TB-6 
− Piquets de balisament. TB-7 
− Balisa de cantó dret. TB-8 
− Balisa de cantó esquerre. TB-9 
− Captafaros. TB-10. 
− Garlanda de plàstic TB-13 
− Llum ambre alternativament intermitent. TL-3 
− Línia de llums grogues fixades TL-7. 
− Cascada en línia de llums grogues TL-8. 
− (manual) Bandera roja. TM-1 
− Prioritat al sentit contrari. TR-5. 60 cm. 
− Entrada prohibida. TR-101. 60 cm. 
− Limitació d’amplada. TR-204. 60 cm. 
− Prohibit l’estacionament. TR-308. 60 cm. 
− Distància començament/fi de perill TS-800. 
− Triangular perill TP-15a*. 'ressalt' 60 cm. 
− Triangular perill TP-17. 'estretament de la calçada' 60 cm. 
− Triangular perill TP-18. 'obres' 60 cm. 
− Triangular perill TP-25. 'circulació 2 sentits' 60 cm. 
− Triangular perill TP-30. 'esglaó lateral' 60 cm. 

5.5 Formació i informació en seguretat i salut 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs a 
utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 
 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal 
forma, que t ots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat 
laboral, de les conductes a obs ervar en det erminades maniobres, de l’ús correcte de l es 
proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció. 
 
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i 
salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 
 
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús 
de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les 
persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per 
garantir el citat fi. 
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5.6 Medicina preventiva i primers auxilis 

5.6.1 Farmacioles  
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat a l'Ordenança General. 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

5.6.2 Assistència a accidents  
Caldrà informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
Mútues patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, Hospitals ...) als quals s'haurien de 
traslladar els accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'un llistat de telèfons i direccions 
dels Centres Assignats per a les urgències, ambulàncies, taxis, ..., i així garantir un ràpid 
trasllat dels possibles accidentats als Centres assistencials. Al Document número 3 ( Plànols) 
del present estudi s’adjunta un plànol amb els centres hospitalaris més propers i altres telèfons 
d’interès. 

5.6.3 Reconeixement mèdic  
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ, 
i que es repetirà en el període d'un any. 
Caldrà analitzar l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 
potabilitat, sempre que no s'obtingui de la xarxa de proveïment públic. 
 

5.6.4 Passos a seguir en cas d’accident 
En cas d’accident es seguiran els següents principis de socors: 

− L’accidentat és el primer, per tant, caldrà atendre’l immediatament per tal d’evitar 
lessions més greus. 

− En cas de caiguda des d’una alçada diferent al nivell del terra o en cas d’electrocució 
es suposaran lesions greus, i per tant, es tindrà especial cura a  l’hora de realitza els 
primers auxilis. 

− En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà a l’accidentat en llitera i ambulància, tot i que, 
es podrà evacuar el ferit amb transport particular si així ho creuen les persones que 
l’atenen primàriament el ferit, sent conscients dels riscos i incomoditats que implica. 

 
Les comunicacions immnediates a realitzar en cas d’accident són: 
El Contractista adjudicatari inclourà en el seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidents laborals. 
Accidents de tipus lleu 

− Al coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de 
cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

− A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i cada un d’ells, a f i d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes. 

− A l’Autoritat Laboral, en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

Accidents de tipus greu 

− Al coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de 
cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

− A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i cada un d’ells, a f i d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes. 
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− A l’Autoritat Laboral, en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

Accidents mortals 

− Al Jutjat de Guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials 

− Al coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de 
cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

− A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i cada un d’ells, a f i d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes. 

− A l’Autoritat Laboral, en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals. 

6 Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars  
Segons el nombre de treballadors previst a l’obra, es defineixen a continuació les instal·lacions 
provisionals per a l’ús dels treballadors. 
 
Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls metàl·lics 
prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 
 
Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si té la 
suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un as pecte senzill però digne. El 
plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixin les característiques tècniques 
d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles 
desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 
 
Amb referència a l es escomeses provisionals s’instal·laran les necessàries segons les 
condicions d’infraestructura que ofereix el lloc de treball per a les escomeses elèctrica, d’aigua 
potable i desguassos, no presenten problemes d’amidament per a l a prevenció de r iscos 
laborals. 
 

7 Sistema projectat per a la prevenció 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de r ecollir-lo exactament, segons les 
condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut. 
 
El sistema escollit, és el de “llistes de s eguiment i control” per a s er complementades pels 
mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques i 
particulars. 
 
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra 
previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 
 
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 
 

1. Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem que es  
defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 
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2. Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja 
inservibles, fins que l a Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les 
quantitats rebutjables. 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el 

Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser 

coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla 

de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant 

als contractistes com als subcontractistes): 

− Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 

− Document de nomenament del senyalista de maniobres. 

− Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho 

requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i particulars. 

− Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van a 

realitzar. 

− Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en matèries 
de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la que van a 
intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 

8 Pressupost de Seguretat i Salut 
 
El Pressupost d’Execució Material del Pla de Seguretat i Salut és de DINOU-MIL MIL DOS-
CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS (19.240,30 €). 

9 Documentació de l’estudi de Seguretat i Salut 
Aquest estudi 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’AUTORA DEL PROJECTE 
  
 
 
 

 Mariona Pahisa Roura 
        Enginyera de Camins, Canals i Ports
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1 Naturalesa del present Plec 
El present plec de condicions constitueix el conjunt de normes i especificacions que defineixen 
els requisits de Seguretat i Salut corresponents a les obres del "Projecte constructiu de l’estació 
depuradora d’aigües residuals del municipi del Pont d’Armentera (Alt Camp)". 

2 Disposicions legals d’aplicació 

2.1 Disposicions d’Obligat Compliment 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 

− Estatut dels treballadors 

− Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

− Pla Nacional de Salut i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 

− Comitès de Seguretat i Salut en el treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

− Reglament de Seguretat i Salut en la indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 

15-6-52). 

− Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 

− Ordenança de Treball de la Construcció Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

5/7/8/9-9-70). 

− Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 

29-5-74 

− Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 

− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (O.M.28-11-68). 

− Normes per a la senyalització d’obres de carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-  60). 

− Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

− Obligatorietat de la inclusió d’un estudi de Seguretat i Salut en el treball en els 

Projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1.986, 21-2-86. (B.O.E. 21-1-

86). 

− Normes UNE i ISO que les disposicions anteriors fixin com d’obligat compliment. 

− Reial decret del Ministeri de la Presidència del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre, 

(B.O.E. 25.10.97), que reglamenta les condicions necessàries per a garantir la 

seguretat i la salut en les obres de construcció. 

 

2.2 Normativa General 

− Decret de 29 d'abril, pel que s'autoritza la ratificació del Conveni relatiu a la utilització 
de la cerusa en la pintura, adoptat en la Conferència General de Treball celebrada en 
Gènova (1920) i Ginebra (1921). 

− Decret de 31 de gener de 1941, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat i Salut en 
el treball. 

− Ordre de 26 d'agost de 1940, per la que es dicten normes per la il·luminació de centres 
de treball. 

− Decret de 26 de juliol de 1957, pel que es fixen els treballs prohibits a dones i menors. 
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− Decret 1156/1960, de 2 de juny, pel que es prohibeixen els treballs de nit a menors de 
divuit anys. 

− Decret 2414/1961, de 30 de no vembre, pel que s'aprova el Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

− Ordre de 15 de març de 1963 , per la que s'aprova una instrucció que dicta normes 
complementàries per a l 'aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Nocives i 
Perilloses. 

− Decret 3494/1964, de 5 de novembre, pel que es modifiquen determinats articles del 
reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives, i Perilloses, aprovat per Decret de 
30 de novembre de 1961.  

− Ordre de 9 de març, pel que s'aprova la Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball. 

− Decret 424/1971, de 11 de març, pel que es regulen la constitució composició i 
funcions dels Comitès de Seguretat i Salut en el Treball. 

− Resolució de 27 d e novembre de 1971,  de l a Direcció General de E nergia i 
Combustibles, per la que es dicten instruccions complementàries del Reglament sobre 
Emmagatzament de Gasos Liquats del Petroli (GLP) envasats. 
Instrument de Ratificació de 31 de març de 1973 del Conveni de 23 de juny de 1971, 
número 136, de la Organització Internacional del Treball, relatiu a la protecció contra 
els riscs de intoxicació pel benzè. 

− Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la 
Seguretat Social. 

− Resolució de 15 de f ebrer de 197 7, per la que s'actualitzen les instruccions 
complementàries de desenvolupament de l'Ordre de 14 de setembre de 19 59, que 
regula la utilització de dissolvents i altres compostos que continguin benzè. 

− Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. 
− Instrument de ratificació de 29 d'abril de 1980 de la Carta Social Europea, feta a Torí 

en 18 d'octubre de 1961. 
− Llei 8/1980, de 1 de març, de l'Estatut dels Treballadors. 
− Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, 

jornades especials i descansos. 
− Reial Decret Llei 1/1986, de 14 de m arç, de mesures urgents, administratives, 

financeres, fiscals i laborals. 
− Ordre de 6 d'octubre de 1986, per la que es determinen els requisits de dades que han 

de reunir les comunicacions d'obertura dels centres de treball. 
− Codi Penal Espanyol, (després de l a reforma urgent i parcial de 1983 especialment 

l'article 348 BIS-A). 
− Real decret 164/1985 de 1 d'agost, pel que s'ordenen les activitats de normalització i 

certificació. 
− Ordre del Ministeri de Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986. Designació de 

A.E.N.O.R., com entitat reconeguda. 
− Ordre de 16 de d esembre de 198 7, per la que s 'estableixen nous models per a l a 

notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per la seva complimentació i 
tramitació. 

− Llei 8/1988, de 7 d'abril, sobre infraccions i sancions d'Ordre social. 

 

2.3 Normativa Específica de la Construcció 

− Ordre de 2 0 de m aig de 1952, per la que s'aprova el Reglament de S eguretat del 
Treball en la Indústria de la Construcció. 
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− Ordre de 28 d'agost de 1970, per la que s'aprova la Ordenança de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica. 

− Decret 3565/1972 , de 23 de desembre, pel que s'estableixen les Normes 
Tecnològiques de Edificació (NTE). 

− Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s'aproven les modificacions de determinats 
articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost 
de 1970. 

− Decret de 23 de maig de 1983, pel que es modifica la classificació sistemàtica de les 
Normes Tecnològiques de la Edificació, NTE, continguda en l'annex del Decret 
3565/1972, de 23 de desembre. 

− Real Decret 555/1986, de 21 de febrer, pel que s'implanta la obligatorietat de la inclusió 
d'un Estudi, de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes de ed ificació i obres 
públiques. 

− Ordre de 20 de setembre de 1986, per la que s'estableix el model de llibre de 
incidències corresponents a les obres en què sigui obligatori un Estudi de Seguretat i 
Salut en el Treball. 

− Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció de la província de Tarragona. 
 

2.4 Normativa sobre Maquinària 

− Ordre de 28 de juliol de 1980, per la que es modifica la Instrucció MI-BT- 040 aprovada 
per Ordre de 31 d'octubre de 1973 en el que es refereix a la concessió a Entitats del 
Títol de Instal·lador Autoritzat. 

− Real Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel que s'aprova el Reglament de seguretat en 
les màquines. 

− Codi de Circulació. 

2.5 Normativa sobre Homologacions 

− Ordre de 17 de maig de 1974, per la que es regula la homologació de m itjans de 
protecció personal dels treballadors. 

− Homologació de prendes de protecció personal del Ministeri de T reball i Seguretat 
Social: 

− Norma Tècnica Reglamentària Mt-1 Cascs de seguretat no metàl·lics. 
− Norma Tècnica Reglamentària MT-2 Protectors auditius. 
− Norma Tècnica Reglamentària MT-5 Calçat de seguretat. 
− Norma Tècnica Reglamentària MT-7 i 8 Equips de protecció personal de vies 

respiratòries. 
− Norma Tècnica Reglamentària MT-16 i 17 Ulleres de seguretat. 
− Norma Tècnica Reglamentària MT-27 Botes impermeables. 

 

2.6 Normativa sobre Senyalització 

− Real Decret 1403/1986, de 9 de maig, pel que s'aprova la norma sobre senyalització de 
seguretat en els centres i locals de treball. 

− Ordre de 31 d'agost de 1987, sobre senyalització defensa, neteja i acabat d'obres fixes 
en vies fora de població. 
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2.7 Normativa sobre Serveis Mèdics 

− Decret 1036/1959 de 10 de juny, pel que es reorganitzen els Serveis Mèdics de 
Empresa. 

− Ordre de 21 de novembre de 19 59, per la que s'aprova el Reglament dels Serveis 
Mèdics de Empresa. 

 

2.8 Normativa sobre Extintors de Incendi 

− Ordre de 31 de maig de 1982, per la que s'aprova la Instrucció Tècnica Reglamentària 
MIE-AP5 sobre extintors d'incendis. 

3 Condicions dels mitjans de protecció 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 
Quan, per circumstàncies de t reball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la 
data de lliurament. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o t oleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 

3.1 Proteccions personals 
Qualsevol element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri 
de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre i quan existeixi al mercat. 
En aquells casos pels quals no existeixi norma d'homologació oficial, hauran de ser de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
Cada contractista portarà el control de lliurament dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l’obra. 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir amb més 
freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a 
què estan exposats els treballadors d’aquest sector. 
 

3.1.1 Casc 
El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de 
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en t reballs amb riscos elèctrics a t ensions inferiors o i guals a 
1.000 V.  

 
- Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
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3.1.2 Calçat de seguretat 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de calçat 
de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució 
de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).  
 
- Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es  puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 
03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 

3.1.3 Guants 
Per tal d’evitar agressions a l es mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 

− cotó o punt: feines lleugeres 
− cuir: manipulació en general 
− làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
− lona: manipulació de fustes 

Per a l a protecció contra els agressius químics, han d’ estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 
04-07-77. 
 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats 
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE 
núm. 211 de 03-09-75. 

3.1.4 Cinturons de seguretat 
Quan es treballa en un l loc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de 
cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució 
de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 d e 02-09-77, cinturons de s uspensió i de 
caiguda, MT-21, BOE núm. 64 de 16-03-81, MT-22, BOE núm. 65 de 17-03-81 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar 

o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant 
per impedir la caiguda lliure. 

3.1.5 Protectors auditius 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 
dB (A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual. 

Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 

3.1.6 Protectors de la vista 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 
líquids i radiacions perilloses o enl luernades, hauran de pr otegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 
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17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE núm. 216, de 09-09-78. 

3.1.7 Roba de treball 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 

La roba ha de s er de t eixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 

En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls lliurarà roba 
impermeable. 

3.1.8 Protecció en treballs de soldador 
Els oculars de protecció hauran de complir la Norma Técnica MT-18, BOE núm. 33, de 07-04-
79 i MT-19, BOE núm. 148, de 21-06-79. 

Les pantalles seran homologades segons N.T. MT-3, BOE núm. 210, de 02-09-75. 

3.1.9 Proteccions de les vies respiratòries 
Per protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a les operacions de tall amb disc de 
peces ceràmiques o prefabricats de formigó s'utilitzaran mascaretes amb filtres mecànics, segons 
homologació amb les Normes MT-7, MT-8 i MT-9, BOE núm. 214 de 06-09-75, núm. 215 de 08-09-
75, núm. 216 de 09-09-75, respectivament. 
Altres filtres contra amoníac, monòxid de carboni, clor, anhídrid sulfurós, àcid sulfídric hauran de 
complir segons homologació amb les normes MT-10, BOE núm. 217 de 10-09-75, MT-12, BOE 
núm. 166 de 13-07-77, MT-14, BOE núm. 95 de 21-4-78, MT-15, BOE núm. 147 de 21-06-78, MT-
23, BOE núm. 80 de 03-04-81. 

3.1.10 Eines manuals per a treballs elèctrics en B.T. 
Pels operaris de l'empresa encarregada de les instal·lacions elèctrica i d'enllumenat serà obligatori 
l'ús d'eines manuals tals com: tornavisos, claus, tenalles, etc, degudament homologades 
segons la Norma MT-26, BOE núm. 243 de 10-10-81. 

3.2 Proteccions col·lectives 
Es distingiran els equips que garanteixin la impossibilitat d'un accident (Prevenció) d'aquells 
que encara que no e vitin l'accident, sí puguin evitar lesions o di sminuir la seva gravetat 
(Protecció). 
Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

3.2.1 Pòrtics limitadors de gàlib. 
Disposaran de llindar degudament senyalitzat. 

3.2.2 Tanques autònomes de limitació i protecció 
Tindran com a mínim 90 cm d'alçada essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus 
per a mantenir la seva verticalitat. 

3.2.3 Topalls de desplaçament de vehicles 
Es podran realitzar amb un parell de t aulons embridats, fixats al terreny per mitjà de r odons 
clavats al mateix, o d'una altra forma eficaç. 

3.2.4 Xarxes 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 
garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 
Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes. 
Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos d'acord 
amb la seva funció protectora. Tenint en compte la seva fixació a elements de l'estructura no 
enderrocats en fase de treball. 
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3.2.5 Cables de s ubjecció de cinturons de s eguretat, els seus ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes. 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que pugu in ésser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 

3.2.6 Interruptors diferencials i preses de terra 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l'enllumenat de 30 mA i per a força 
de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord 
amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V. 

3.2.7 Cables i receptors elèctrics 
Compliran el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions 
Complementàries. 

3.2.8 Aparells d'elevació 
Hauran de tenir la resistència i deformabilitat adient a la càrrega a elevar. 
No hi hauran escletxes, desperfectes o oxidacions. 
Disposaran de tots els elements d'ancoratge que la càrrega necessiti. 
Les parts metàl·liques es connectaran a la xarxa de terres de l'obra. 

3.2.9 Rampa d'accés 
La rampa d’accés es farà amb caiguda cap al mur. 

3.2.10 Baranes 
Seran rígides de 90 cm d'alçada mínim, barra intermèdia o brèndoles verticals separades cada 
15 cm. 
Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obra, només deixant lliures els accessos 
previstos. Tindran la resistència suficient per garantir la retenció de persones. (50 kp/ml) 
Per les zones d'abocament de deixalles, seran practicables. 

3.2.11 Xarxes perimetrals 
Seran de poliester o po liamida d'alta tenacitat. La malla serà quadrada de 50 mm de costats 
com a màxim. Disposaran de cantoneres. 
La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà utilitzant pescants tipus 
forca. 

3.2.12 Xarxats 
Els forats interiors es protegiran amb una malla electrosoldada de 15x15x3 de resistència 
adequada, fortament unides al sostre o a l'estructura. 

3.2.13 Plataformes de treball 
Seran independents de l 'obra a enderrocar i tindran com a mínim 60 c m d'amplada i les 
ubicades a més de 2 m del terra, estaran dotades de barana de 90 cm d'alçada, llistó intermedi 
i rodapeu. 

3.2.14 Plataformes volades 
Tindran la resistència suficient per a la càrrega que hagin de suportar, estaran convenientment 
ancorades i amb barana. 

3.2.15 Escales de mà 
Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants i compliran les especificacions de la normativa 
vigent. Si superen els 5 m, hauran d'estar reforçades per la part central. 
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3.2.16 Passadissos de seguretat 
Podran fer-se mitjançant pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, fortament 
subjectats al terreny. Aquests elements també podran ser metàl·lics. 

3.2.17 Il·luminació 
Es disposarà de l 'adequada llum artificial per als treballs extremant-se aquesta mesura en 
operacions delicades o de major risc. 

3.2.18 Reg de deixalles 
Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de po ls, de f orma que no es  
produeixin embussaments, tallant-se el cabal d'aigua cada cop que s’efectuï aquesta operació. 

3.2.19 Precaucions de tipus general 
Cap operari haurà de trobar-se a la planta inferior a la que està enderrocant-se. 
Quan s'hagin d'acumular deixalles s'haurà d'evitar que el pes de les mateixes superi els 100 
kg/m². 
Hauran de ser abatuts tots els elements que es trobin en equilibri inestable per evitar possibles 
desploms i les seves conseqüències. 
Al final de la jornada no quedaran murs sense arriostrar d'una alçada superior a 7 vegades el 
seu gruix. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, a l'època més seca de l'any. 

3.2.20 Senyalització 
Es disposaran senyals en els accessos de l 'obra de forma visible, de dimensions i colors 
segons Normativa del MOPU (8.3-I.C) 

− Stop. 
− Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 
− Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 

moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 
− Entrada i sortida de vehicles. 
− Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra. 
− Farmaciola i extintor. 

3.2.21 Cordó d’abalisament 
S'empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar clarament les 
zones de treball, en les quals estarà prohibida l'entrada a persones o vehicles aliens a l'obra. 
També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació, com són: 
col·locació d'elements prefabricats (plaques de sostre, bigues metàl·liques, encavalcada de 
coberta) i operacions metàl·liques (quan el Director ho trobi oportú) pel seu evident perfil o la 
integritat física de les persones. 
Tots els casos en que calgui el seu ús, es garantiran les suficients distàncies de seguretat que 
el risc necessiti. 

3.2.22 Bastides 
Compliran les prescripcions de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
Estaran constituïdes per materials sòlids i la seva estructura i resistència seran adequades a 
les càrregues fixes o mòbils que hagin de suportar. 
Els pis i passadissos de l es plataformes de t reballs seran antilliscants, es mantindran lliures 
d'obstacles i estaran proveïts d'un sistema de drenatge que permeti l'eliminació de productes 
lliscants. 
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3.2.23 Extintors 
Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 
mesos com a màxim. 

3.2.24 Mitjans auxiliars de topografia 
Aquests mitjans com cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctriques i catenàries del 
ferrocarril. 

3.2.25 Circulació de vehicles 
Serà vigent el Codi de Circulació en l'obra. 
No es sobrecarregaran els vehicles. 
Els camions no podran circular amb la caixa aixecada. 
Es protegiran cables i mànegues. 
Es regarà periòdicament el sòl per evitar  

3.2.26 L'aixecament de pols. 
Existirà una perfecta coordinació amb els vehicles propis i aliens a l'obra. 

4 Normes o mesures preventives 

4.1 Moviment de terres 

4.1.1 Esbrossada i moviment de terres 
− Abans de l’inici dels treballs, s’inspeccionarà el tall amb la fi de det ectar possibles 

esquerdes o moviments del terreny. 
− El front d’excavació realitzat mecànicament no ultrapassarà en més d’un metre l’altura 

màxima d’atac del braç de la màquina. 
− Es prohibirà l’aplec de t erres o de materials a menys de dos metres de l a vora de 

l’excavació per evitar sobrecàrregues i possibles bolcades del terreny. 
− S’eliminaran totes les boles o viseres dels fronts d’excavació que, per la seva situació, 

impliquin risc de despreniment. 
− El front i paraments verticals d’una excavació ha d’ésser inspeccionat sempre en iniciar 

(o deixar) els treballs pel Capatàs o Encarregat, que senyalarà els punts que han de 
tocar-se abans de l’inici (o cessament) de les tasques. 

− El sanejament (de terres o roca) mitjançant palanca s’executarà subjecte mitjançant 
cinturó de seguretat amarrat a un “punt fort” (construït expressament, o del medi 
natural: arbre, roca gran, etc). 

− Es senyalitzarà mitjançant una línia (en guix, cal, etc) la distància de seguretat mínima 
d’aproximació a la vora d’una excavació (mínim 2 m, com a norma general). 

− Les coronacions de t alussos permanents, a qu e hagin d’accedir les persones, es 
protegiran mitjançant una barana de 90 cm d’alçada, llistó intermedi i entornpeu situat a 
dos metres com a mínim de la vora de coronació del talús (com a norma general). 

− L’accés o aproximació a distàncies inferiors a 2 m de la vora de coronació d’un talús 
sense protegir es realitzarà subjectat amb un cinturó de seguretat. 

− Es detindrà qualsevol treball al peu d’un talús, si no reuneix les condicions apropiades 
d’estabilitat definides per la Direcció Facultativa. 

− Seran inspeccionats pel Cap d’obra, Encarregat o Capatàs els apuntalaments abans de 
l’inici de qualsevol treball en la coronació o en la base. 

− Es paralitzaran els treballs a r ealitzar al peu d’apuntalaments, la garantia d’estabilitat 
dels quals no sigui ferma o o fereixi dubtes. En aquest cas, abans de realitzar qualsevol 
altre treball, ha de reforçar-se, apuntalar-se, etc, l’apuntalament. 
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− Han de pr ohibir-se els treballs en l a proximitat de pals elèctrics, de t elègraf, etc, 
l’estabilitat dels quals no quedi garantida abans de l’inici de les tasques. 

− Han d’eliminar-se els arbres, arbusts i matolls, les arrels dels quals han quedat als 
descobert, minvant l’estabilitat pròpia i del tall efectuat del terreny. 

− S’han d’utilitzar testimonis que i ndiquin qualsevol moviment del terreny que suposi el 
risc de despreniments. 

− Xarxes tesades (o xarxat electrosoldat) situades sobre els talussos, fermament 
rebudes, actuaran com a “avisadores” en cridar l’atenció per embossaments (que són 
inicis de despreniments; aquest és un mètode bastant eficaç si es preveu solapar les 
xarxes un mínim de 2 m). 

− NOTA-0: Com a paut a general, es pot establir en l ’Estudi de Seguretat la següent 
norma, adaptada a la realitat: 

− S’haurà d’apuntalar els talussos que acompleixin qualsevol de les següents condicions: 

 

− pendent − tipus de terreny 

− 1/1 − Terrenys movedissos, erosionables 

− 1/2 − Terrenys tous però resistents 

− 1/3 − Terrenys molt compactes 

 

− Es prohibeix romandre o treballar al peu d’un front d’excavació recentment obert, abans 
d’haver procedit al seu sanejament, etc. 

− Les maniobres de càrrega a cullera de camions seran dirigides pel Capatàs, Encarregat 
o el Vigilant de Seguretat. 

− La circulació de vehicles es realitzarà a u n màxim d’aproximació a l a vora de 
l’excavació no s uperior als: 3 metres per a v ehicles lleugers i de 4 m etres per a 
pesants, etc. 

− Es conservaran els camins de circulació interna, cobrint sots, eliminant flonjalls i 
compactant mitjançant escòria, tot-ú, etc. 

− Es recomana evitar en el possible els fanguers, en prevenció d’accidents. 

 

4.2 Excavacions de pous de serveis 
− El personal que executi treballs de pous serà especialista d’una destresa provada en 

aquest tipus de treball. 
− L’accés i sortida del pou s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part 

superior del pou, que estarà proveïda de sabates antilliscants. 
− Aquesta escala sobrepassarà la profunditat a salvar, sobresortint 1 m per la boca. 
− Queden prohibits els aplecs (terres materials, etc) en un cercle de 2 m (com a norma 

general) entorn a la boca del pou. 
− Quan la profunditat d’un pou sigui igual o superior a 1,5 m, s’estrebarà (o encamisarà) 

el perímetre en prevenció d’ensorraments. 
− Quan la profunditat d’un pou sigui igual o superior als 2 m , es vorejarà la seva boca 

amb una bar ana sòlida de 90 c m d’altura formada per passamans, llistó intermedi i 
rodapeu, ubicada a una distància mínima de 2 m de la vora del pou. 
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NOTA: Quan la profunditat d’un pou sigui inferior als 2 m -si bé sempre és aplicable la 
mesura preventiva anterior- es pot optar per efectuar una senyalització de perill, per 
exemple: 

o Cerclar el pou mitjançant una circumferència feta amb cal o guix blanc, 
(ambdós visibles amb escassa il·luminació), de diàmetre igual o superior al del 
pou, més 2 metres 

o Cerclar el pou mitjançant senyalització de corda o cinta de banderoles, entorn 
al mateix sobre peus drets, formant una circumferència de diàmetre igual al del 
pou més 2 metres. 

− Tancar l’accés a la zona de forma eficaç al personal aliè a l’excavació del pou. 
− En descobrir qualsevol tipus de c onducció subterrània, es paralitzaran els treballs, 

avisant a la D.F. perquè dicti les accions de seguretat a seguir. 
− La il·luminació interior dels pous s’efectuarà mitjançant “portàtils estancs antihumitat” 

alimentats mitjançant energia elèctrica a 24 volts. 
− Es prohibeix la utilització de maquinària accionada per combustió o explosió a l’interior 

dels pous, en prevenció d’accidents per intoxicació. 

4.3 Excavacions de rases 
− El personal que ha de treballar en aquesta zona, a l’interior de les rases, coneixerà els 

riscos als quals pot estar sotmès. 
− 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. 

− Queden prohibits els aplecs (terres, materials, etc) a una distància inferior als 2 m (com 
a norma general) de la vora d’una rasa. 

− Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior a 2 m, s’estrebarà. 
− Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m, es protegiran les vores de 

coronació mitjançant una barana reglamentària (passamans, llistó intermedi, rodapeu) 
situada a una distància mínima de 2 m de la vora. 
NOTA-0: Quan la profunditat d’una rasa sigui inferior als 2 m, pot instal·lar-se una 
senyalització de perill dels següents tipus: 

o Línia de senyalització paral·lela a la rasa formada per corda de banderoles 
sobre peus drets. 

o Tanca eficaç d’accés a l a coronació de les vores de les rases en tota una 
determinada zona. 

o Si els treballs requereixen il·luminació portàtil, l’alimentació de les làmpades 
s’efectuarà a 24 V olts. Els portàtils estaran proveïts de reixa protectora i de 
carcassa-mànec aïllats elèctricament. 

NOTA-1: Completant aquestes mesures, és ineludible la inspecció continuada del 
comportament de l a protecció, en especial després d’alteracions climàtiques o 
meteòriques. 

o En règim de pluges i entollament de les rases, (o trinxeres) és imprescindible la 
reducció minuciosa i detallada abans de reprendre els treballs. 

o S’establirà un sistema de s enyals acústiques, conegudes pel personal, per 
ordenar la sortida de les rases en cas de perill. 

o Es revisarà l’estat de talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en 
que puguin rebre empentes exògenes per proximitat de camins, carreteres, 
carrers, etc, transitats per vehicles; i en especial si en la proximitat 
s’estableixen colles de treballadors amb ús de martells pneumàtics, 
compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres. 
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o Els treballs a realitzar a les vores de les rases (o trinxeres), amb talussos no 
molt estables, s’executaran subjectes amb el cinturó de s eguretat ancorat a 
“punts forts” ubicats a l’exterior de les rases. 

o S’efectuarà l’exhauriment de les aigües que afloren (o cauen) a l’interior de les 
rases, per evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos. 

o Es revisaran els apuntalaments desprès de la interrupció dels treballs i abans 
de reprendre’s de nou. 

4.4 Rebliments de terres 
− Tot el personal que condueixi els camions, serà especialista en el maneig d’aquests 

vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 
− Tots els vehicles seran revisats periòdicament. 
− Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, 

que portaran sempre escrita de forma llegible. 
− Tots  els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la “Tara” i 

la “càrrega màxima”. 
− Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre 

superior als seients existents a l’interior. 
− Es regaran periòdicament els llocs de treballs, les càrregues i caixes de camió, per 

evitar les polsegueres. 
− Totes les maniobres d’abocament en r etrocés seran dirigides pel Cap de C olla, Cap 

d’Equip, Encarregat o Vigilant de Seguretat. 
− Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m, en torn a les 

compactadores i piconadores en funcionament. 
− Tots els vehicles emprats en aquesta obra, per a les operacions de rebliment i 

compactació, seran dotats de botzina automàtica de marxa enrera. 
− Els vehicles utilitzats estan dotats de la pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil 

limitada. 
− Els conductors de qua lsevol vehicle proveït de c abina tancada, queden obligats a 

utilitzar el casc de seguretat per abandonar la cabina a l’interior de l’obra. 

 

4.5 Formigonats 

4.5.1 Abocaments de formigó 

Formigonat directe per canaleta: 

− Prèviament al inici de l'abocament del formigó del camió formigonera, s’instal·laran forts 
topalls antilliscaments en el lloc a on s'hagi de quedar situat el camió.  

− Els operaris no se situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de marxa 
enrera; aquestes maniobres sempre hauran de ser dirigides des de fora del vehicle per 
un dels treballadors. Tampoc se situaran, en el lloc de formigonat, fins que el camió 
formigonera no estigui en posició d'abocament. 

− Per a f acilitar el pas segur del personal encarregat de muntar, desmuntar i realitzar 
treballs amb la canaleta d'abocament de formigó per talussos fins el fonament, es 
col·locaran escales reglamentàries. 

− Es prohibeix el canvi de posició del camió formigonera al mateix temps que s'aboca el 
formigó. Aquesta maniobra haurà d'efectuar-se en el seu cas amb la canaleta fixa per 
evitar moviments incontrolats.  

− Els camions formigonera no s'acostaran a menys de 2 m., dels talls del terreny. 
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Formigonat amb cubilots:  

− No es carregarà el cub per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. Se 
senyalarà expressament el nivell equivalent al màxim, que es mantindrà visible. 

− Es prohibeix restar sota de les càrregues suspeses per les grues, per evitar cops per 
fragments despresos. 

− S'obligarà als operaris en contacte amb els cubs, a l’ús de guants protectors per a la 
seva guia i accionament dels mecanismes d'obertura o tancada. 

− Els cubilots es guiaran mitjançant cordes que impedeixin cops o desequilibris a les 
persones. Es prohibeix expressament rebre el cubilot directament, per evitar caigudes 
per pendoleix. 

Formigonat amb bomba:  
 

− El personal encarregat del maneig de l a bomba de formigó estarà especialitzat en 
aquest treball. 

− Després de formigonar es rentarà i netejarà l'interior dels tubs i abans de formigonar es 
lubricaran les canonades, enviant masses de morter de pobr e dosificació per a 
posteriorment bombejar el formigó amb la dosificació requerida. 

− S'ha d'evitar els "tampons” perquè són riscs d'accidents al desmuntar la canonada. 
Evitar els colzes de petit radi. 

− La mànega de sortida serà guiada per dos operaris per a evitar les caigudes per cop de 
la mànega. 

− Un treballador, serà l'encarregat permanent de canviar de posició els taulers de suport 
sobre les graelles del que fan anar la mànega d'abocament del formigó per evitar les 
possibles caigudes. 

− Els inicis i finalitzacions del bombeig seran avisats amb antelació als operaris que 
utilitzen la mànega en previsió d'accidents per moviments inesperats. 

− Per abocaments a distància de gran extensió s’instal·larà una càbria per a suport del 
final del tub i mànega d'abocament. 

− S'evitaran els moviments de l a canonada de la bomba de f ormigonat, col·locant-la 
sobre cavallets arriostrant-se les parets més susceptibles de moviment en prevenció de 
cops per rebentament. 

− La utilització, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de f ormigonat, 
haurà de fer-se amb màximes precaucions i inclòs estaran dirigits els treballs per un 
treballador especialista. 

− Quan s'utilitzi la "pilota de neteja” es col·locarà un dispositiu que impedeixi la projecció; 
no obstant, els operaris s'apartaran del radi d'acció de la seva possible trajectòria. 

− S'haurà de revisar periòdicament els conductes d'oli a pressió de la bomba de 
formigonat, i es complirà amb les operacions de manteniment exposades pel fabricant. 

4.6 Encofrats, treballs d’encofrat i desencofrat en fusta 
NOTA-0: En aquests treballs es recomanable l’ús de xarxes, baranes i el cobriment de buits. 

- Es prohibeix la permanència d’operaris en les zones de bat ut de càrregues durant les 
operacions d’hissat de taulons, corretges, puntals i ferralla; igualment, es procedirà durant 
l’elevació de biguetes, nervis, armadures, pilars, revoltons, etc. 

NOTA-1: S’ha de delimitar zones als plànols que permetin complir la norma anterior. 

- L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a t ravés d’escales de mà 
reglamentàries. 
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- S’instal·laran llistons sobre els fons de fusta de les lloses d’escala, per permetre un trànsit 
més segur en aquesta fase i evitar lliscaments. 

- S’instal·laran cobridors de fusta sobre les esperes de ferralla de les lloses d’escala (sobre les 
puntes dels rodons, per evitar el seu enclavament en les persones). 

NOTA-2: S’ha d’extremar el zel en relació al compliment de la mesura precedent. Les caigudes en 
aquesta fase acostumen a ser de conseqüències severes: 

· S’instal·laran baranes reglamentàries als fronts d’aquelles lloses horitzontals, per impedir la 
caiguda al buit de les persones. 

· S’ha de posar cura en l’ordre i neteja durant l’execució dels treballs. 

· Els claus o puntes existents a la fusta usada, s’extrauran (o rebleran, segons casos). 

· Els claus solts o arrencats s’eliminaran mitjançant un escombrat i apilat en lloc conegut 
per a la seva posterior retirada. 

· Un cop conclòs un determinat tall, es netejarà eliminant tot el material sobrant, que 
s’apilarà en un lloc conegut per a la seva posterior retirada. 

· S’instal·laran els senyals que s ’enumeren a c ontinuació. Tingui’s present que l a 
senyalització serveix per afirmar l’existència d’un risc, però no és una protecció per sí 
mateixa. 

a) Ús obligatori del casc. 

b) Ús obligatori de botes de seguretat. 

c) Ús obligatori de guants. 

d) Ús obligatori del cinturó de seguretat. 

e) Perill, contacte amb el corrent elèctric. 

f) Perill de caiguda d’objectes. 

g) Perill de caiguda al buit. 

S’instal·larà un c ordó d’abalisament davant els buits perillosos en e ls llocs definits als 
plànols de senyalització de l’Estudi (o Pla) de Seguretat i Salut. 

NOTA-3: S’ha de tenir present que les dues mesures precedents han de detallar-se 
expressament al pressupost. 

- El personal que faci servir les màquines-eina comptarà amb autorització escrita de la 
Prefectura de l ’Obra, lliurant-se a l a Direcció Facultativa el llistat de les persones 
autoritzades. 

- El desencofrat es farà sempre amb ajuda d’ungles metàl·liques realitzant-se sempre des del 
costat de què no pot desprendre’s la fusta, és a dir, des del ja desencofrat. 

- Els recipients per a productes de des encofrat es classificaran ràpidament per a l a seva 
utilització o eliminació; al primer cas, apilats per a la seva elevació a la planta superior i en el 
segon per al seu abocament per les trompes. Un cop concloses aquestes tasques, 
s’escombrarà la resta de petites runes de la planta. 

- Es prohibeix fer foc directament sobre els encofrats. Si es fan fogates, s’efectuaran a 
l’interior de recipients metàl·lics aïllats dels encofrats. 

- El personal encofrador, acreditarà a la seva contractació ser “fuster encofrador” amb 
experiència. 
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NOTA-4: Un personal inexpert en aquestes tasques és un risc addicional, al igual que ho serà 
un personal que pateixi de: vertigen, mareigs, epilèpsia, alcoholisme, etc. S’ha de controlar 
els reconeixements previs d’ingrés del personal contractat o sotscontractat, aquesta 
responsabilitat també afecta en la fase de direcció. 

S’ha de tenir present la mesura preventiva següent: 

- L’empresari garantirà a la Direcció Facultativa que el treballador és apte o no per al treball 
d’encofrador, o per al treball en altura. 

- Abans de l’abocament del formigó, el Comitè de Seguretat i, en el seu cas, el Vigilat de 
Seguretat, comprovarà en companyia del tècnic qualificat la bona estabilitat del conjunt. 

- Queda prohibit encofrar sense abans haver cobert el risc de caiguda des d’altura mitjançant 
la rectificació de la situació de les xarxes. 

- Es prohibeix trepitjar directament damunt les corretges. S’estendran taulers que facin de 
“camins segurs” i es circularà subjectes a cables de circulació amb el cinturó de seguretat. 

NOTA-5: La norma precedent pot semblar impossible de s er realitzada per les situacions 
similars a les escarades, etc, però no per no contemplar-la desapareixerà el risc. 

4.7 Treballs amb ferralla 
− S’habilitarà a l’obra un espai dedicat a l’aplec classificat dels rodons de ferralla, proper 

al lloc de muntatge d’armadures, tal com es descriu als plànols. 
− Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre jaç de taulons de 

fusta capa a capa, evitant-se les altures de les piles superiors a 1,5 m. 
− La ferralla muntada s’emmagatzemarà en els llocs designats a tal efecte, separat del 

de muntatge, senyalats en els plànols. 
− Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran en aplec en el lloc determinat en els 

plànols per a la seva posterior càrrega i transport a l’abocador. 
− S’efectuarà un escombrat diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torn al banc (o 

bancs, etc) de treball. 
− Es prohibeix trepar per les armadures en cap cas. 

4.8 Muntatge de prefabricats 
- S’estendran cables de seguretat marrats a elements estructurals sòlids, en els quals 

enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat dels operaris encarregats de rebre a la vora 
dels forjats les peces prefabricades servides mitjançant grua. 

La peça prefabricada serà hissada del ganxo de la grua mitjançant l’auxili de balancins. 

- Es prohibeix treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses, en prevenció del 
risc de desplom. 

- Els prefabricats es descarregaran dels camions i s’aplegaran en els llocs senyalats en els 
plànols. 

- Els prefabricats s’aplegaran en pos ició horitzontal sobre jaços de t aulons disposats per 
capes de tal forma que no es danyin els elements d’eixamplament per al seu hissat. 

NOTA-0: Si es decideix que els prefabricats han d’aplegar-se en posició vertical sobre jaços 
de taulons, s’ha de definir contra quin element es recolzaran en un del s extrems, sense 
oblidar que en posició vertical estan inestables. 

4.9 Tancaments metàl·lics. Serralleria 
− El Vigilant de Seguretat, comprovarà que tots els tancaments en fase de presentació, 

romanguin perfectament falcats i apuntalats, per evitar accidents per desploms. 
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4.10 Pintura i envernissat 
− Les pintures (els vernissos, dissolvents, etc), s’emmagatzemaran en els llocs senyalats 

en els plànols amb el títol “magatzem de pintures” i es mantindrà sempre la ventilació 
per “tiratge d’aire”, per evitar els riscos d’incendis i d’intoxicacions. 

− S’instal·larà un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem 
de pintures. 

− Sobre la fulla de la porta d’accés al magatzem de pi ntures (vernissos, dissolvents) 
s’instal·larà una senyal de “perill d’incendis” i una altra de “és prohibit fumar”. 

− Els pots industrials de pintures i dissolvents s’apilaran sobre taulons de repartiment de 
càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

− Es prohibeix emmagatzemar pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables amb 
els contenidors malament o completament tancats, per evitar accidents per generació 
d’atmosferes tòxiques o explosives. 

− Els emmagatzematges de recipients en contenidors de pintura que contingui 
nitrocel·lulosa es realitzaran de tal forma que es pugui realitzar voltes periòdiques dels 
recipients per evitar el risc d’inflamació. 

− S’evitarà la formació d’atmosferes nocives i es mantindrà sempre ventilat el local que 
està pintat (finestres i portes obertes). 

− Les bastides per pintar hauran de tenir una superfície de treball d’una amplària mínima 
de 60 cm (tres taulons travats), per evitar els accidents per treballs realitzats sobre 
superfícies angostes. 

− Es prohibeix la formació de bastides a base d’un tauló recolzat en els graons de dues 
escales de mà, tant des de recolzament lliure com de les de tisores, per evitar el risc de 
caiguda a diferent nivell. 

− Es prohibeix la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i similars, per 
evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures. 

− Les escales de mà a utilitzar seran de tipus “tisora”, dotades amb sabates antilliscants i 
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 

− Es prohibeix de fumar o menjar en les estances on es pinti amb pintures que continguin 
dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

− S’advertirà al personal encarregat d’utilitzar dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de 
la necessitat d’una profunda higiene personal (mans i cara) abans de r ealitzar 
qualsevol tipus d’ingesta. 

− Es prohibeix realitzar treballs de soldadura i oxitall en llocs propers als talls on s’utilitzin 
pintures inflamables, per evitar el risc d’explosió (o d’incendi). 

− Es prohibeix realitzar “proves de f uncionament” de les instal·lacions (canonades de 
pressió, equips motobombes, caldera, conductes, etc) durant els treballs de pintura de 
senyalització (o de protecció de c onductes, canonades de pressió, equips 
motobombes, etc). 

4.11 Oficis 

4.11.1 Construcció de pous i sanejament 
− Abans de l’inici dels treballs es farà un estudi del terreny i de detecció de les possibles 

conduccions d’aigua, gas, electricitat o d’altre tipus, que puguin existir, per evitar 
l’aparició de situacions imprevistes. 

− S’entibarà sempre que h i hagi perill d’enrrocament; en d ictamen i solucions es 
sol.licitarà expressament a la Direcció Facultativa per a que resolgui segons els seus 
càlculs. 

− Mai haurà de permanèixer un home sol en un pou o galeria; estarà acompanyat per un 
altre treballador per a que en cas d’accident hi hagin millors possibilitats d’auxili. 
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− Es disposarà un ventilació forçada per a mantenir un bon nivell d’aire durant la 
realització dels treballs. 

− S’instal.larà al llarg de la excavació una corda de senyalització de direcció, que en cas 
d’accident actuarà com a línia orientativa. 

− Es vigilarà atentament la existència de gassos, mitjançant la utilització d’un detector. 
− Per a l’enllumenat es disposarà de portàtils a 24  V., blindats i antideflagrants amb 

mànec aïllant i reixa amb sistema de penjat. 
− Està prohibit fumar fins que es comprovi amb absoluta certesa la no existència de 

gassos. 
− Al menor síntoma de mareig i/o asfixia, es donarà la alarma. Sortiran els treballadors 

ordenadament del pou comunicant-se el fet per a coneixement del Vigilant de Seguretat 
i del Cap de l’Obra. 

− Abans de fer la perforació d’un clavegueró o claveguera, s’inspeccionarà per l’altre 
costat per a netejar en el possible la zona, especialment de rossegadors. 

4.11.2 Paleta 
− Quan es treballi en l locs que no es tiguin ben protegits, s’utilitzarà cinturons de 

seguretat degudament ancorats a punts sòlids de l’estructura. 
− Totes les zones de treball hauran de tenir una il.luminació suficient per a poder realitzar 

el treball encomenat. 
− Les zones de treball disposaran d’accesos fàcils i segurs, i es mantindran en tot 

moment netes i ordenades, prenent les mesures necessàries per a evitar que el terra 
estigui o resulti lliscant. 

− Els forats permaneixeran constantment protegits, amb les proteccions colectives 
establertes en fase d’estructura. 

− Les càrregues no es gronxaran per a trobar llocs inaccessibles; es subministraran 
sobre batudes protegides perimetralment amb plintos que evitin vessaments fortuiïts. 

− L’alçament de càrregues es farà amb dos cables o cordes per retenir i evitar brusques 
oscil.lacions o t rompades amb l’estructura. Solament quan les càrregues suspeses 
estiguin a uns 40 cm. del punt de recepció, podran guiar-se amb les mans. 

− Quan sigui necessària la retirada de les deixalles resultants de l’execució dels treballls i 
hagin de s er abocats a u n nivell inferior, la zona d’abocament estarà constantment 
protegida amb barana de 90 cm i sòcol, i la zona de caiguda afitada amb tanques per a 
impedir el pas; s’utilitzaran sempre que sigui possible, canaletes o rampes, regant amb 
freqüència els materials per evitar la formació de pols durant l’abocament. 

− Es prohibeix expressament: 
o Realitzar bastides de borriquetes sobre altres bastides. 
o Treballs sobre bastides sense arriostrar amb elements ferms. 
o Treballs sense proteccions col.lectives. 
o Retirar les proteccions col.lectives sense resinstal.lar-les després del treball 

que exigia tal maniobra. 

4.12 Instal.lacions 

4.12.1 Instal.lació elèctrica provisional d'obra: 
 
Estudi previ 

− Es determinaran les seccions dels cables, els quadres necessaris, la seva situació, així 
com les proteccions necessàries per a les persones i les màquines. Tot això segons el 
contingut en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 



Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Pont d’Armentera 
 

18 
 

Cables i connexions 

− Els diàmetres dels cables seran els adequats per a la càrrega que han de suportar en 
funció dels càlculs.  

− La funda dels fils serà perfectament aïllant, menyspreant les que apareixen repelades, 
empalmades o amb sospita d'estar trencades. 

− La distribució a partir del quadre general es farà amb cable mànega antihumitat 
perfectament protegit; sempre que s igui possible anirà enterrat, senyalitzant-se amb 
taulons el seu trajecte en els llocs de pas. 

− Els empalmaments provisionals i allargadors, es faran amb connexions especials 
antihumitat, del tipus estanc. 

− Els empalmaments definitius es faran mitjançant caixes de c onnexions, admetent en 
ells una elevació de temperatura igual a l a admesa per a el s conductors. Les caixes 
d'empalmaments seran models normalitzats per a intempèrie. 

− Sempre que sigui possible, els cables de l'interior de l'edifici aniran penjats, els punts 
de subjecció estaran perfectament aïllats, no seran simples claus. Les mànegues 
esteses pel terra, al marge de deteriorar-se i perdre protecció, són obstacles per a el 
trànsit normal de treballador. 

 
Interruptors  

− Els interruptors estaran protegits en caixes del tipus blindat, amb curtscircuits fusibles i 
ajustant-se a les normes establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
S’instal·laran dins de caixes normalitzades amb porta i tanca, amb una senyal de "perill 
Electricitat” sobre la porta. 

Quadres elèctrics 

− Cada quadre elèctric anirà provist de la seva presa de terra corresponent, a través del 
quadre elèctric general i senyal normalitzada de "Perill Electricitat” sobre la porta, que 
estarà provista de tanca. 

− Aniran muntats sobre taulers de material aïllant, dins d'una caixa que els aïlli, muntats 
sobre suports o penjats de la paret, amb porta i tanca de seguretat. 

− El quadre elèctric s'accionarà sobre una b anqueta de aïllament elèctric específic. La 
seva porta estarà dotada d'enclavament. 

− El quadre elèctric general s’instal·larà en l'interior d'un receptacle tancat amb ventilació 
contínua per reixes i porta amb pany. La c lau quedarà identificada mitjançant clauer 
específic en el quadre de claus de la oficina de l'obra. 

Preses de corrent  

− Les preses de corrent seran blindades, provistes d'una claveta per a presa de terra i 
sempre que sigui possible, amb enclavament. 

− S'utilitzaran colors diferents en les preses de corrent per a diferenciar el servei a 220 V 
del de 380 V. 

 
Interruptors automàtics 

− Es col·locaran tots els que la instal·lació requereixi però d'un calibre tal que "saltin” 
abans de què la zona de cable que protegeix arribi a la càrrega màxima. 

− Amb ells es protegiran totes les màquines, així com la instal·lació de l'enllumenat. 
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Disjuntors diferencials  

− Totes les màquines així com la instal·lació de l'enllumenat aniran protegits amb un 
disjuntor diferencial de 300 mA. per a la protecció de la maquinària i de 30 mA. per a la 
protecció del sistema d'enllumenat, ubicat en el quadre elèctric general. 

− Les màquines elèctriques quedaran protegides en els seus quadres, mitjançant 
disjuntors diferencials selectius, calibrats amb respecte al del quadre general per a què 
es desconnectin abans que aquell o aq uells de l es màquines amb fallides, i evitar la 
desconnexió general de tota l'obra. 

Preses de terra  

− En cas de ser necessària la instal·lació d'un transformador, se'l dotarà de la presa de 
terra adequada als reglaments i exigències de l'empresa subministradora. 

− Els carrils de les grues estaran units entre ells mitjançant eclisses embornades per a 
aconseguir una bona continuïtat elèctrica, si no han estat soldades. 

− S'uniran entre elles mitjançant cable nu de coure que es connectarà a una pica o placa, 
segons conveniència del terreny, per a presa de terra. 

− La presa de terra de la maquinària es farà mitjançant fil de presa de terra específic i per 
mitjà del quadre de presa de corrent i quadre general en combinació amb els disjuntors 
diferencials generals o selectius. 

− La conductivitat del terreny en el que s 'ha instal·lat la presa de t erra (pica o pl aca), 
s'augmentarà regant-la periòdicament amb una mica d'aigua. 

− Les piquetes de presa de terra quedaran permanentment senyalitzades mitjançant una 
senyal de risc elèctric sobre un peu dret. 

Enllumenat 

− L'enllumenat de l'obra en general i dels talls en particular, serà "bo i suficient", amb la 
claredat necessària per a permetre la realització dels treballs, segons les intensitats 
marcades en la Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. Mai serà inferior 
a 100 lux amidats a 2 m. del pla de treball.  

− L'enllumenat estarà protegit per un disjuntor diferencial de 30 m .A. instal·lat en el  
quadre general elèctric. 

− Sempre que s igui possible, les instal·lacions de l 'enllumenat seran fixes. Quan sigui 
necessari, utilitzar portalàmpares estancs amb mànec aïllant, reixa de pr otecció de 
bombeta i ganxos de penjat. 

− Quan s'utilitzin portàtils en llocs a on les condicions de hum itat siguin elevades, la 
presa de corrent es farà en un transformador portàtil de seguretat a 24 V. 

− Quan s'utilitzin focus, se situaran sobre peus drets de f usta o s obre altres elements 
recoberts de material aïllant, col·locats a un mínim de 2 m. d'alçada sobre el paviment 
per a evitar els enlluernaments que solen produir els focus a baixa alçada. 

− Totes les zones de pas de l'obra, i principalment les escales, estaran ben il·luminades, 
evitant els "racons foscos". 

Manteniment i reparacions  

− Tot l'equip elèctric es revisarà periòdicament per l'electricista instal·lador de l'obra. 
− Les reparacions mai es faran sota corrent. Abans de realitzar una reparació es trauran 

els interruptors de s obreintensitat, col·locant en e l seu lloc una placa de "NO 
CONNECTAR, HOMES TREBALLANT EN LA XARXA". 

− Les noves instal·lacions, reparacions, connexions, etc., únicament les realitzaran els 
electricistes autoritzats. 
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Senyalització i aïllament 

− Si en l'obra hi hagués diferents voltatges (125, 220, 380 V), en cada presa de corrent 
s'indicarà el voltatge a què correspongui. 

− Tots els quadres elèctrics generals de maquinària i carcasses de maquinària elèctrica 
tindran adherida una senyal de "Perill Electricitat" normalitzada. 

− Les eines tindran mànecs aïllants o estaran homologades MT per a riscs elèctrics. 
− Si s'utilitzen escales o bastides per fer reparacions, compliran amb les especificacions i 

normatives estipulades en els seus corresponents apartats dins d'aquest mateix Plec 
de Condicions de Seguretat i Salut. 

 
4.12.2 Instal.lació elèctrica 
Durant el muntatge de la instal·lació s'impedirà, mitjançant cartells avisadors de " Perill 
electricitat", que ningú pugui connectar la instal·lació a la xarxa. 
 
S'executarà, com última fase de la instal·lació, el cablejat des del quadre general al de la 
Companyia, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a efectuar la connexió en el 
quadre (fusibles i seccionadors), que s’instal·laran poc abans d'acabar la instal·lació. 
 
Abans de pr ocedir a l a connexió s'avisarà al personal de q ue es van a i niciar les proves en 
tensió instal·lant-se cartells i senyals de "perill electricitat". 
 
Abans de f er les proves amb tensió s'ha de r evisar la instal·lació (cuidant de què no quedin 
accessibles a tercers, unions, empalmats i quadres oberts), comprovant la correcta disposició 
de fusibles, terminals, protecció diferencial, posta a t erra, pany i mànega en quadres i grups 
elèctrics. 
 
Sempre que sigui possible s'enterraran les mànegues elèctriques; a manera de senyalització i 
protecció per a repartiment de càrregues, s'establiran sobre les zones de pas sobre mànegues, 
una línia de taulons senyalitzats en els extrems del pas amb senyal de "Perill electricitat". 
 
Els mànecs de l es eines manuals, estaran protegits amb materials aïllants de la electricitat, 
quedant prohibida la seva manipulació i alteració. Si l'aïllament està deteriorat es retiraran les 
eines. Aquestes eines estaran homologades MT per a riscs elèctrics. 

 
Per a l a utilització de bas tides i escales de m à‚ és d'aplicació el contingut per aquests dins 
d'aquest mateix Plec de Condicions Tècniques de Seguretat i Salut. 
 
Es prohibeix expressament: 

− La utilització d'escales de mà o de tisora sobre rampes sense haver procedit abans a la 

nivellació horitzontal dels punts de suport. 

− La utilització d'escales de mà o de tisora junt a forats sense protecció col·lectiva eficaç 

al cas.  

− La formació de bastides utilitzant escales de mà o de tisora. 

 

4.12.3 Treballs en proximitats de línies elèctriques 
Sempre que sigui possible se sol·licitarà, del propietari de la línia, el tall del flux i la seva posta 
a terra abans de realitzar els treballs. Es comprovarà, prèvia comunicació del vigilant de la 
companyia subministradora la desaparició del risc elèctric abans de començar els treballs. 
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Les línies elèctriques, que s'han previst desviar en el projecte, hauran canviat d'ubicació abans 
de ser necessari treballar en el seu actual traçat. 
 
Les línies elèctriques, que permaneixeran en servei durant la realització dels treballs, quedaran 
afitades a una distància mínima de 5 m. En aquesta àrea queda prohibida la estada i pas de 
persones o acopis en prevenció del risc elèctric. 
 

4.13 Mitjans auxiliars 

4.13.1 Bastides sobre borriqueta 
− Les bastides de borriquetes a i nstal.lar compliran els següents requisits de seguretat 

estructural: 

o Separació màxima dels punts de suport dels taulons. 

o Plataforma de treball formada per tres taulons d’un mínim de 5 cm x 20 cm. de 

mides, units entre sí mitjançant llistons transversals disposats en la cara 

inferior. 

o La plataforma de treball quedarà clavada, lligada o embridada a les 

borriquetas. 

o Les plataformes de treball que hagin de formar-se de 3 o més metres d’alçada, 

s’arriostraran amb creus de Sant Andreu. 

o Les plataformes es mantindran netes de residus o de materials que puguin fer 

les superfícies de suport lliscants. 

 

− Quan l’alçada de la plataforma de treball sigui igual o superior a 2 m. es rodegerà de 
baranes sòlides de 90 cm. d’alçada formades per tub passamà, tub intermig i sòcol de 
15 cm. 

− Les plataformes de t reball no s obresortiran dels laterals de l es borriquetes longituds 
iguals superior als 50 cm. per a prevenir els riscs de basculament dels taulons. 

− Les bastides sobre borriquetes no utilitzaran per a recolçament d’alguna o d’ambdues 
borriquetes, elements extranys (bidons, piles de materials, etc.) en prevenció dels riscs 
per inestabilitat. 

− Els materials es col.locaran sobre taulons de m anera uniformement repartida, per a 
prevenir les sobrecàrregues necessàries i les situacions inestables. 

− Les borriquetes metàl.liques es mantindran lliures de oxid, aïllades mitjançant pintures. 
− Les borriquetes metàl.liques es mantindran netes de materials i escorrenties que 

dificultin l’observació si la fusta continua en bon estat. 
− Les plataformes sobre borriquetes d’amplia superfície, es consitituiran amb borriquetes 

de idèntica alçada i taulons del mateix gruix per evitar desnivells i rebades. 
− Les bastides de borriquetes utilitzades per a muntatge de escaioles o per a pintura, es 

netejaran diàriament per a evitar les superfícies de treball lliscants i que s’amagui l’estat 
de la fusta utilitzada. 

4.13.2 Bastides metàl.liques tubulars 
− Durant el muntatge i desmuntatge, es pujaran les barres amb cordes i nusos tipus 

mariner, i els operaris adotaran les precaucions necessàries per a evitar la seva 



Projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Pont d’Armentera 
 

22 
 

caiguda i obligatòriament, hauran d’utilitzar el cinturó de seguretat, que subjectaran a 
elements sòlids de l’estructura tubular. 

− L’acorantge d’aquestes bastides s’efectuarà al portell, segons detall de plànols en 
plantai alçat. 

− En aquestes bastides constituides per tubs o perfils metàl.lics, es determinarà el 
número dels mateixos, la seva secció disposició i separació entre ells, peces de unió, 
arriostraments, ancoratges de f açanes i suports sobre el terreny de forma que qued i 
complimentadament assegurada la estabilitat i seguretat general dels treballs 
respectius. 

− El terra de les bastides es subjectarà als tubs o perfils metàl.lics, mitjançant mordaces 
o ròtules que impedeixin el basculament i facin la subjecció segura. 

− Quan aquestes bastides hagin de subjectar-se en les façanes, es disposaran suficients 
números de punts d’ancoratge, per aconseguir l’estabilitat i seguretat del conjunt; 
segons indiqui la casa subministradora i la plasmi en els plànols que acompanyen el 
certificat de muntatge. 

− Les plataformes de treball quedaran sempre immobilitzades mitjançant brides. 
− L’estructura tubular s’arriotrarà en c ada cara extrema i en l es diagonals espacials, 

mitjançant creus de Sant Andreu i mordaça d’apretada o ròtules. 
− En qualsevol dels casos, el muntatge s’ha de r ealitzar mitjançant les instruccions 

subministrades pel fabricant, i es realitzarà per personal preparat i especialitzat en 
aquests muntatges. 

− Es vigilarà l’apretat uniforme de la mordaça o ròtules de forma que no quedi cap cargol 
fluix, o puguin permetre moviments descontrolats dels tubs. 

− Els suport del cap del tubs contra zones resistents s’ha de fer amb la interposició d’altre 
base que, a la vegada, portarà uns taladres per a passar les puntes o cargols de 
subjecció. 

 

− Es prestarà una especial atenció al perill que la oxidació representa en aquesta classe 
de bastides que estan exposades als vents marins, protegint-los contra la mateixa per 
evitar accidents per corrosió dels components. 

− Les plataformes de treball provisionals, a intercalar entre les fixes de seguretat, tindran 
una amplada mínima de 60 c m. (3 taulons de 7 c m. de gruix), es trabaran entre sí i 
s’immobilitzaran a l’estructura tubular mitjançant brides. 

− A partir dels 2 m. d’alçada d’una plataforma de treball, és necessària la instal.lació de 
barana, llistó intermig i sòcol, i treballar subjecte a parts sòlides mitjançant cinturó de 
seguretat. 

4.13.3 Bastides sobre rodes 
− Durant el moviment de la bastida, aquesta permaneixerà totalment lliure d’objectes, 

eines, materials i persones. 
− Les plataformes de treball es rodegeran pels seus quatre costats amb baranes de 90 

cm. d’alçada, sòcol de 15 cm. i un llistó intermig. 
− Abans del desplaçament de la bastida baixarà el personal de la plataforma de treball i 

no tornarà a pujar a ella fins que la bastida estigui situada i calçada, en l seu nou 
emplaçament. 

− L’accés a la plataforma es farà per mitjà d’escales i no per les travesses o barres de les 
seves estructures. 

− Abans de la seva utilització es comprobarà la seva verticalitat i estabilitat, de manera 
que la seva alçada no sigui superior a quatre vegades el seu costat menor. 
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− Les rodes estaran provistes de dispositius de bloqueix; en cas contrari es falcaran per 
amdós costats. 

− La plataforma de treball estarà ben subjecte a l’estructura de la bastida. 
− L’accés a la plafatorma permaneixerà tacant durant la permanència dels operaris sobre 

ella, mitjançant una cadena o barra de seguretat. 

4.13.4 Escales de mà 
− Preferentment seran metàl.liques i sobrepassaran sempre en 1 m. l’alçada a salvar una 

vegada posades en la posició correcta. 
− Quan sigui de fusta, els graons estaran encaixats i els travessers seran d’una sola 

peça, i en cas de pintar-se, es farà amb barnís transparent. 
− En qualsevol cas disposarà de s abates antilliscaments en el  seu extrem inferior i 

estaran fixades amb grapes o l ligams en el  seu extrem superior per a ev itar 
desllissaments. 

− Està prohibit afegir dues escales a no ser que s’utilitzin dispositius especials. 
− Les escales de mà no podran salvar més de 5 m. a menys que estiguin reforçades en 

el seu centre, estant prohibit l’ús d’escales de mà per a alçades superiors a 7 m. 
− Per a qualsevol treball en escales a més de 3 m. sobre el nivell del terra és obligatori 

l’ús de cinturons de seguretat, subjectes a un punt sòlidament fixat, les escales de mà 
sobrepasaran 1 m., el punt de suport superior una vegada instal.lades. 

− La seva inclinació serà tal que la separació del punt de s uport inferior serà la quarta 
part de l’alçada a salvar. 

− La pujada i baixada per escales de mà es farà de front a les mateixes. 
− No s’utilitzarà transport a mà i al mateix temps pesos superiors s 25 kg. 
− Les escales de tisores o dobles, de graons, estaran provistes de cordes o cadenes, que 

impedeixin la obertura al ser utilitzada, i topalls en el seu extrem inferior. 

 

4.14  Maquinària 

4.14.1 Maquinària auxiliar en general 
− Les màquines-eines que originen trepitacions tals com martell neumàtics, 

compactadors rematxadors, compactadors o vibradors, o s imilars, hauran d'estar 

provistes d'agulles i altres dispositius amortiguadors, i al treballador que les utilitzi se'l 

proveirà d'equip de protecció personal antivibratori (cinturó de seguretat, guants, 

coixins, botes, etc.). 

− Els motors elèctrics estaran provistos de cobertes permanents o altres resguards 

apropiats, disposats de tal manera que previnguin el contacte de les persones i 

objectes. 

− En les màquines que portin corretges, queda prohibit maniobrar-les a m à durant la 

marxa. Aquestes maniobres es faran mitjançant muntacorreges o altres dispositius 

anàlegs que allunyin tot perill d'accident. 

−  Els engranatges al descobert, amb moviment mecànic o ac cionats a m à, estaran 

protegits amb cobertes completes, que sense necessitat d'alçar-les permetin engrasar-

los, adoptant-se anàlegs mitjans de protecció per a les transmissions per cargols sens 

fi, cremalleres i cadenes. 
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− Tota màquina avariada o que el seu funcionament sigui irregular, serà senyalitzada i es 

prohibirà la seva utilització a t reballadors no enc arregats de l a seva reparació. Per 

evitar la seva involuntària posta en marxa es bloquejaran els arrencadors dels motors 

elèctrics o es retiraran els fusibles de la màquina avariada i si això no es possible es 

col·locarà un cartell amb la prohibició de maniobrar-la, que serà retirat solament per la 

persona que el col·loqui. 

− Si s'hagués d’instal·lar motors elèctrics en llocs amb matèries fàcilment combustibles, 

en locals on l'ambient contingui gasos, partícules o pols inflamables o explosius, tindran 

un blindatge antideflagrant. 

− En la utilització de la maquinària de enlairament, les pujades o baixades de les 

càrregues es faran lentament, evitant tota arrancada o parada brusca i es farà sempre, 

en sentit vertical per a evitar el balanceig. 

− No es deixaran els aparells d'enlairar amb càrregues sospeses i es posarà en màxim 

interès en què les càrregues vagin correctament col·locades (amb doble ancoratge i 

nivellades, de ser elements allargats). 

− La càrrega haurà d'estar en el seu trajecte, constantment vigilada pel maquinista, i en 

casos en què no fos possible, es col·locarà un o varis treballadors que efectuaran les 

senyals adequades per a la correcta càrrega, desplaçament, parada i descàrrega. 

− Es prohibeix la permanència de q ualsevol treballador en l a vertical de les càrregues 

enlairades o sota el trajecte del recorregut de les mateixes. 

− Els aparells d’enlairament i transport en general, estaran equipats amb dispositius per a 

fre efectiu d'un per superior en una vegada i mesurarà la càrrega límit autoritzada; i els 

accionats elèctricament, estaran provistos de dispositius limitadors que 

automàticament, tallin la energia elèctrica al sobrepassar l'alçada o desplaçament 

màxim permissible. 

− Els cables d'enlairament i sustentació seran de construcció i tamany apropiats per a les 

operacions en què s'hagin d'utilitzar; en cas de substitució per deteriorament i ruptura 

es farà mitjançant mà d'obra especialitzada i seguint les instruccions per el cas 

donades pel fabricant. 

− Els ajustaments de traus i els llaços per els ganxos, anells i argolles, estaran provistos 

de guardacaps resistents. 

− S'inspeccionarà setmanalment el número dels fils trencats, rebutjant aquells cables que 

ho estiguin en més del 10% dels mateixos. 

− Els ganxos seran d'acer o ferro forjat, estaran equipats amb pastells o altres dispositius 

de seguretat per a evitar que les càrregues puguin sortir-se i les parts que estiguin en 

contacte amb cadenes, cables o cordes seran arrodonides. 

−  Els aparells i vehicles portaran un rètol visible amb indicacions de càrrega màxima que 

puguin admetre i que per cap concepte serà sobrepassada. 

− Tota la maquinària elèctrica, haurà de disposar de presa de terra i proteccions 

diferencials correctes. 
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4.14.2 Maquinària de moviment de terres i excavacions: 
Estaran equipades amb: 

 
− Senyalització acústica automàtica. 

− Fars per a desplaçaments cap endavant o cap enrera. 

− Servofrens i frens de mà. 

− Pòrtics de seguretat. 

− Extintors. 

− Retrovisors de cada costat. 

 
I en la seva utilització es seguiran les següents regles: 

− Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l'accés al 

terreny comprés en el seu radi de treball; si permaneix estàtica, es senyalarà la seva 

zona de perillositat actuant en el mateix sentit. 

− Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió s'impedirà l'accés de la 

màquina a punts a on pogués entrar en contacte. 

− No s'abandonarà la màquina sense abans haver deixat reposada en el terra la cullera o 

la pala, parat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 

− No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 

− No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 

− Els camins de c irculació interna es senyalaran amb claredat per a ev itar col·lisions o 

fregades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant de la màquina que menor 

pendent admeti. 

− No es realitzaran ni amidaments ni replanteig en les zones a on estiguin treballant 

màquines de moviment de terres fins que estiguin separades i en lloc segur de què no 

hi hagi perill de volcaments o despreniment de terra. 

4.14.3 Retroexcavadora 
− Utilitzar la retroexcavadora adequada al terreny a utilitzar. Utilitzar orugues en terrenys 

tous per a materials durs i trajectes curts o millor sense desplaçament. Utilitzar 
retroexcavadora sobre neumàtics en t errenys durs i abrasius per a m aterials solts i 
trajectes llargs i/o de continu desplaçament. 

− Aquestes màquines en ge neral no solen sobrepassar pendents superiors al 20% en 
terrenys humits i 30% en terrenys secs però lliscants. 

− Durant un treball ama equip retro, és necessari fer retrocedir la màquina quan la cullera 
comenci a excavar per dessota del xassís. Mai s'excavarà per dessota de la màquina 
doncs podria bolcar en l'excavació. 

− Al carregar el material als camions, la cullera mai ha de passar per sobre de la cabina 
del camió. 

− En els treballs amb aquestes màquines, en general, per a la construcció de rases, es 
precisa atenció especial a la entibació de seguretat, impedint els enderrocs de terres 
que puguin arrossegar a la màquina i arribar al personal que treballa en el fons de les 
rases. 
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− És imprescindible el tensat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels 
neumàtics. En molts casos la col·locació de les cadenes en els neumàtics augmenta la 
producció i disminueix el risc. 

− Quan es treballa en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és imprescindible 
col·locar balises de forma visible en els límits de l a zona d'evolució. En grans 
moviments de terres i abocadors és necessari la presència d'un senyalador. 

− Es dotarà a la màquina de senyals acústiques intermitents de marxa enrera. 

4.14.4 Maquinària de compactació 
Aquestes màquines, per la seva fàcil utilització, i per consistir el seu treball en anar i venir 
repetides vegades pel mateix camí, són les que presenten un m ajor índex d'accidents, 
fonamentalment per les següents causes:  

− Treball monòton que fa freqüent la distracció del conductor provocant atropellaments, 
volcaments i col·lisions. És necessari rotacions de personal i controlar períodes de 
permanència en la seva utilització. 

− Inexperiència del maquinista doncs, en general, es deixen aquestes màquines en mans 
de qualsevol operari amb carnet de c onduir o s ense ell, donant-li petites nocions del 
canvi de marxa i poc més. El conductor estarà en possessió del carnet de conduir i de 
capacitació per a utilitzar una maquinària pesada. 

− Els compactadors tenen el centre de gravetat relativament alt, el que els fa molt 
inestables al tractar de salves petits desnivells, produint-se el bolcant. 

− Es prohibirà realitzar operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 
− S’assegurarà el bon estat del seient del conductor amb el fi d'amortir les vibracions de 

la màquina i que no passin al operari. 
− Es dotarà a la màquina de senyals acústiques intermitents de marxa cap enrera. 

4.14.5 Formigonera elèctrica 
− Tindrà protegits, per mitjà de c arcassa, tots els seus òrgans mòbils i de transmissió 

(engranatges i corona en la seva unió) per evitar atrapaments. 
− Tindrà en perfecte estat el fre de basculament del bombo. 
− Es connectarà al quadre de disjuntors diferencials per cables de 4 conductors (un de 

posta a terra).  
− S’instal·larà fora de la zona a l 'abast de càrrega suspeses sobre plataforma el més 

horitzontal possible i allunyada de talls i desnivells. 
− Les operacions de neteja i manteniment s'executaran amb la màquina desconnectada 

de la xarxa. 
− El personal que la utilitzi tindrà autorització expressa. 

4.14.6 Camió formigonera: 

En aquest cas són aplicables les mesures preventives expressades genèricament per a l a 

maquinària, no obstant això, es tindran presents les següents recomanacions: 

− Es procurarà que les rampes d'accés als talls, siguin uniformes i que no s uperin  el  
pendent del 20%. 

− Es procurarà no omplir en excés la cuba per evitar abocaments innecessaris durant el 
transport del formigó. 

− S'evitarà la neteja de la cuba i canaletes en la proximitat dels talls. 
− Els operaris que maniobrin les canaletes des de la part superior de les rases evitaran 

en el possible permaneixer a una distància inferior als 60 cm. de la vora de la rasa. 
− Queda expressament prohibit l'estacionament i desplaçament del camió formigonera a 

una distància inferior als 2 m. de la vora de les rases. En cas de ser necessària una 
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aproximació inferior a la citada s'haurà d'entibar la zona de la rasa afectada per 
l'estacionament del camió formigonera, dotant-se a més al lloc d'un topall ferm i fort per 
a la roda del darrera del camió per evitar caigudes i esllavisades. 

 

4.14.7 Motovolquet autopropulsat (dumper): 

− Es senyalitzarà i establirà un fort topall de fi de recorregut abans dels límits de talussos 
o talls a on el dumper tingui que abocar la seva càrrega. 

− Es senyalitzaran els camins i direccions que tinguin que ser recorreguts pels dumpers. 
− Es obligatori no superar la velocitat de 20 Km/h tant per l'interior com per l'exterior de 

l’obra. 
− Si el dumper té de transitar per vies urbanes, haurà de ser conduït per persones que 

tinguin el corresponent permís de conduir de la classe B com a mínim (Aquesta mesura 
és aconsellable inclòs pel trànsit per l'interior de l'obra) 

− Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima inscrita a la caixa. 
− Està prohibida excessiva càrrega de la caixa de tal manera que impedeixi la correcta 

visió del conductor. 
− Queda prohibit el transport de persones dins del dumper a no ser que estiguin 

especialment preparats per aquest tipus de tasques. 
− La pujada per pendents quan el dumper vagi carregat es faran sempre amb marxa 

enrera per tal d'evitar les pèrdues d'equilibri i bolcaments. 

 

4.14.8 Compresor: 
− Quan els operaris tinguin que fer alguna operació amb el compressor en marxa (neteja, 

obertura de la carcassa, etc .), aquestes es realitzaran amb els casc auriculars posats. 
− Es farà un c ercle de r adi 4 metres als voltants del compressor i dins d'aquesta àrea 

d’influència, serà obligatori l'ús d'auriculars. Abans de la posada en marxa del 
compressor, es falcaran les rodes del mateix, per tal d'evitar els desplaçaments 
indesitjables. 

− Els moviments del compressor es realitzaran a una distància superior als 3 metres dels 
límits de les rases, per tal d'evitar riscs i deterioraments en les mateixes. 

− Es rebutjaran totes les mànegues que estiguin desgastades o estripades. 
L'entroncament de manegues, es realitzarà mitjançant racors d'unió. 

− Queda totalment prohibit realitzar treballs en les proximitats del tub d'escapament de 
gasos. 

− Queda totalment prohibit realitzar les operacions d'engras i/o manteniment amb el 
compressor en marxa. 

4.14.9 Martell neumàtic 

− Les operacions s'hauran de fer per varies colles diferents, de tal manera que s'eviti la 
permanència constant del mateix equip treballant durant tota la jornada laboral, amb la 
finalitat d'evitar lesions en orgues interns. Els operaris que r ealitzin aquests treballs, 
hauran de passar reconeixement mèdic mensual. 

− Les persones encarregades de fer anar el martell hauran de ser especialistes. 
Abans de començar un treball, s’inspeccionarà el terreny dels voltants, intentant 
detectar la possibilitat de des preniment de terres i roques per les vibracions que es  
transmetin al sòl. 

− Es prohibeix realitzar treballs per sota de la cota del lloc de treball dels martells 
trencadors. 
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− S'evitarà recolzar-se damunt de l'aparell, per tal d'evitar rebre vibracions  indesitjables. 
− Està prohibit deixar els martells connectats a la xarxa de pressió. 
− Està prohibit, per ser una situació d'alt risc, deixar el martell amb la broca posada. 

5 Serveis de prevenció 

5.1 Servei tècnic de seguretat i salut 
L'obra haurà de comptar amb un Tècnic de Seguretat, en règim permanent, la missió del qual 
serà la de prevenció de riscs que pug uin presentar-se durant l'execució dels treballs i 
assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de s eguretat a ad optar. També investigarà les 
causes dels accidents per modificar els condicionants que el s van produir i evitar la seva 
repetició. 

5.2 Servei mèdic 
Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o mancomunat. 
 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 
anuals dels treballadors ja contractats.  
 
Es nomenarà, per escrit, socorrista al treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en 
el Comitè de Seguretat i Salut. El socorrista revisarà mensualment la farmaciola i reposarà 
immediatament el que s’hagi consumit 

6 Vigilància de seguretat i comitè de seguretat i salut 

6.1 Vigilant de Seguretat 

En compliment del article 171 amb referència al 167 de l'Ordenança Laboral de la Construcció, 
Vidre i Ceràmica i l'Article 9è. de l 'Ordenança General de Seguretat i Salut en el  Treball, 
s’anomenarà un Vigilant de Seguretat, amb la funció de vigilar les prescripcions contingudes en 
aquest Pla de Seguretat, i Salut, junt a les contingudes en l'article 9è de l'Ordenança General 
de Seguretat i Salut en el Treball entre les que s’extreuen les següents: 
 

A. Promoure l'interès i cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut en el 

Treball. 

 
B. Comunicar al CAP D'OBRA o a la DIRECCIÓ FACULTATIVA, les situacions de perill 

que puguin produir-se en qualsevol lloc de t reball, proposant les mesures que a l a 

seva raó hagin d'adoptar-se. 

 
C. Examinar les condicions relatives a l‘ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 

ferramenta, etc., i processos laborals en la empresa; comunicant al Cap d'Obra la 

existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors per tal de que 

siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

 
D. Prestar els primers auxilis als accidentats i procurar quan sigui necessari que rebin la 

immediata assistència sanitària que l'estat o situació dels mateixos pogués requerir. 
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E. Per cada "Empresa Subcontractada", amb més de cinc treballadors, es designarà així 

mateix un V igilant de Seguretat, que serà el representant vocal en el Comitè de 

Seguretat i Salut de l'obra. 

6.2  Comitè de Seguretat   

En el moment en el que en l'obra s'arribi a un número igual o superior a vint treballadors, es 
procedirà a f ormar el COMITÈ DE SEGURETAT DE L'OBRA, constituït per les persones i 
càrrecs descrits expressament en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball, que 
inclourà a representants de les diverses subcontractes. 
 
Aquest Comitè es reunirà periòdicament en funció de la perillositat dels talls i el 
desenvolupament de l 'obra, però al menys de m anera oficial una vegada al mes, mitjançant 
quantes reunions informals siguin convenients. 
 
El president del Comitè de Seguretat i Salut serà el Cap d'Obra. 
 
El tècnic de Seguretat i Salut de la Contracta figurarà com expert assessor en el Comitè de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
 
El vigilant de Seguretat podrà ser el secretari del Comitè de S eguretat i Salut, però sempre 
estarà integrat a ell.  
 
Els locals exigibles al cas, seran elegits directament pels treballadors. 
 
Les empreses subcontractistes, presents en l 'obra estaran representades per un vocal, en e l 
Comitè de Seguretat i Salut de l'obra, durant el seu termini d'activitat. 
 
Les funcions i atribucions d’aquest Comitè seran les següents: 
 

 1.  P romoure la observància de les disposicions vigents per a l a prevenció dels riscs 
professionals. 

 
 2.  Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establerts per 

als treballadors de l'obra per a conèixer les condicions relatives a l’ordre, neteja, 
ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i constatar els riscs 
que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills 
que adverteixen a la Direcció de l 'Obra, a la que es proposarà, en el seu cas, 
l'adopció de les mesures preventives necessàries, i qualsevol altres que consideri 
oportunes. 

 
 3.  Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme al 

disposat en les disposicions vigents. 
 
 4.  Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis en el sí de l'obra. 
 
 5.  Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents 

de treball i malalties professionals que en ella es produeixin. 
 
 6. Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïts en l'obra 

amb objecte d'evitar uns i altres, i en els casos greus i especials practicar les 
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informacions corresponents, els resultats els donarà a conèixer el Director de l'Obra 
als representants dels treballadors i a la Delegació Provincial de Seguretat i Salut 
depenent del ministeri de Treball. 

 
 7. Cuidar de què tots els treballadors rebin una formació adequada en m atèries de 

Seguretat i Salut i fomentar la col·laboració dels mateixos en la pràctica i observació 
de les mesures preventives dels accidents de treball i malalties professionals. 

 
 8.  Cooperar en la realització i desenvolupament de programes i campanyes de Seguretat 

i Salut del treball en l'obra, d'acord amb les orientacions i directrius de l'I.N.S.H.T., i 
sospesar els resultats obtinguts en cada cas. 

 
 9.  Promoure l'ensenyança, divulgació i propaganda de la Seguretat i Salut mitjançant 

cursets i conferències al personal de l'obra, bé directament a t ravés de institucions 
oficials o sindicals especialitzades; la col·locació de cartells i avisos de seguretat, i la 
celebració de concursos sobre temes i qüestions relatius a aquest ordre de matèries. 

 
 10. Proposar la concessió de premis al personal que es distingeixi pel seu comportament, 

suggeriments o intervenció en actes meritoris, així com la imposició de sancions a 
què incompleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada observància 
en el sí de l'Obra. 

 

 11. El comitè es reunirà, al menys, mensualment i sempre que els convoqui el seu 
President per lliure iniciativa o a petició de tres o més dels seus components. 

 
− En la convocatòria es fixarà l'ordre de temes a tractar en la reunió. 

− El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà una Nota Informativa sobre la labor 

desenvolupada pels mateixos. 

 
 12. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins de les hores de treball 

i, cas de prolongar-se fora d'aquestes, s’abonarà sense recàrrec, o es retardarà, si és 
possible, l'entrada al treball en igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el 
descans del migdia. 

 
 13. El Comitè de Seguretat i Salut de l'obra pot presentar degudament raonades, 

propostes alternatives a les solucions expressades en el Pla de Seguretat, segons el 
disposat en el R.D. 555/86.  

7 Coordinador 
El coordinador és el tècnic designat pel promotor del projecte d’obra i les seves funcions són 
les de c oordinar l’aplicació dels principis generals de pr evenció i seguretat, coordinar les 
activitats de l’obra, aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, organitzar la 
coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control i adoptar les 
mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

8 Instal·lacions mèdiques 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. El 
contingut previst de la farmaciola és: 
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  - Aigua oxigenada 

  - Alcohol de 96º 
  - Tintura de iode 
  - Mercurocrom 
  - Amoníac 
  - Gassa estèril 
  - Cotó hidròfil 
  - Venes 
  - Esparadrap 
  - Antiespasmòdics i tònics cardíacs d'urgència 
  - Torniquets 

-  Bosses de goma per a aigua o gel 
  - Guants esterilitzats 
  - Xeringues de rebuig 
  - Agulles per a injectables de rebuig 
  - Termòmetre químic 
  - Pinces 
  - Tisores 

9 Instal·lacions d’higiene i benestar 

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjadors, degudament equipats. 
Els vestidors disposaran d'armariets individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 
treballadors, i un WC per cada 15 treballadors, disposant de miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, aigüeres, rentaplats, calenta-menjars, 
calefacció i cubells per a les escombraries. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 

10 Pla de seguretat i salut 
En compliment de l ’article 7 del  Reial decret 1627/1997, de 2 4 d’octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 
salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
 
Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els 
semblin oportuns. 
 
El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista 
als serveis territorials de Treball de la Generalitat, amb la comunicació d’obertura de centre de 
treball, com es preceptiu. 
 
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 
de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé 
per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic 
de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador. 
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11 Llibre d’incidències 
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en f ase 
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de 
control de compliment. 
 
En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació a la Inspecció de treball 
de la província dins del termini de 24 hores. 

12 Prescripcions generals de seguretat 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra el 
casc de seguretat. 
 
En cas d’algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i 
l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del 
contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibilitat l’accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció facultativa 
de l’obra, on s’especificarà: 
 
- Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
 
- Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal. 
 
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
 
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informe o exigir l’adopció 
de mesures complementàries no indicades a l’informe. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-
les. 
 
Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 
les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat 
funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i les desconnexions elèctriques a m àquines o instal·lacions les farà sempre 
l’electricista de l’obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 



Annex 23- Estudi de seguretat i salut. Plec  de condicions 
 
 

33 
 

13 Condicions econòmiques 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 
salut que siguin abonables al contractista principal serà idèntic al que s’apliqui a l’estat 
d’amidaments del projecte d’execució. 

14 Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: 
coordinador de seguretat i avÍs previ 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les obres 
perquè assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997. 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans de 
l’inici de les obres. 
 
L’avís previ es redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-
10-97. 
 
 
 
                              Barcelona, Maig de 2012  
 

L’AUTORA DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 

                Mariona Pahisa Roura 
            Enginyera de Camins, Canals i Ports
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AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 1

OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

7 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Euro



Projecte constructiu de l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals del Pont d´Armentera (Alt Camp)
ANNEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 2

12 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló
soldat, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, 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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

18 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

21 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

22 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, 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
amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

Euro
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AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 HBBAC007 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 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H6AA2111 M Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
d, bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

5 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i perfils ipn 100
clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

9 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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

Euro



Projecte constructiu de l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals del Pont d´Armentera (Alt Camp)
ANNEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

12 HBC1KJ00 M Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alçaria

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

13 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 03  EQUIPAMENTS PER AL PERSONAL D'OBRA

1 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 HQU25701 U Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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 aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

6 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,50 m de llargaria i 0,80 m d'amplaria, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro



Projecte constructiu de l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals del Pont d´Armentera (Alt Camp)
ANNEX 23. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

10 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 HE732402 U Radiador electric d'infraroigs de 220 v de corrent monofasic, de 1000 w de potencia electrica, instal.lat i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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 aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 04  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 05  PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre,
300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos

Euro
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AMIDAMENTS Data: 11/05/12 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 06  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
CAPITOL 07  FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/05/12 Pàg.: 1

H153A9F1P-5 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i

perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

16,55 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

H6AA2111P-7 M Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de

formigo, i amb el desmuntatge inclos

1,85 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

HBC1KJ00P-16 M Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alçaria 9,39 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HE732402P-17 U Radiador electric d'infraroigs de 220 v de corrent monofasic, de 1000 w de potencia electrica,

instal.lat i amb el desmuntatge inclos

55,46 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HGD1222EP-18 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6

mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos

17,77 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HM31161JP-20 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclos

37,38 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

HQU22301P-22 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i

amb el desmuntatge inclos

27,03 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRES CENTIMS)

HQU25701P-23 U Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclos

28,01 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CENTIMS)

HQU27902P-24 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,50 m de llargaria i 0,80 m d'amplaria, amb

capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos

84,29 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HQU2GF01P-26 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclos

45,98 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

H1411111P-28 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H1422120P-29 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,

amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els

ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,31 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 11/05/12 Pàg.: 2

H1423230P-30 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

12,60 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H142AC60P-31 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

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

H1432012P-32 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,79 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H1441201P-33 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,82 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H144D205P-34 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143

i UNE-EN 12083

1,18 €

(UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

H1452210P-35 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit

índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,48 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

H1454420P-36 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat

de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

7,31 €

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H1459630P-37 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

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

H145K275P-38 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,

tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

31,99 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1465275P-39 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

23,71 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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H1465277P-40 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, 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 amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN

ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,72 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H1465376P-41 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa

de despreniment ràpid, 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

27,39 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H146P470P-42 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

H1471101P-43 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

52,38 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H1474600P-44 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,98 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

H147N000P-45 u Faixa de protecció dorsolumbar 24,03 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

H1481131P-46 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 14,40 €

(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H1484110P-47 u Samarreta de treball, de cotó 2,99 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1485800P-48 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

29,16 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)

H1487500P-49 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i

pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340

5,84 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

H1488580P-50 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

13,71 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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H152J105P-51 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

4,49 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

H152U000P-52 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

H1542013P-53 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics

ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus

perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

208,58 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

H15Z1001P-54 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 31,97 €

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H16F1003P-55 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 69,96 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

H16F1004P-56 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,31 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

HBBAA005P-57 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

34,59 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

HBBAB115P-58 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

33,63 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HBBAC007P-59 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 10 cm, per ésser

vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,41 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

HBBAE001P-60 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

HBBAF007P-61 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,11 €

(TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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HBC1A081P-62 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,21 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

HBC1HG01P-63 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 88,00 €

(VUITANTA-VUIT EUROS)

HG42439DP-64 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i

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

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

70,29 €

(SETANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HG4243JMP-65 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal,

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge

inclòs

225,29 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HQU15214P-66 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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 2

aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

923,44 €

(NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU1521AP-67 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques

turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

137,53 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

HQU1A204P-68 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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 aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb

instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb

el desmuntatge inclòs

741,02 €

(SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
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HQU1A20AP-69 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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 aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

110,52 €

(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

HQU1H234P-70 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

806,96 €

(VUIT-CENTS SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

HQU1H53AP-71 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

169,41 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

HQU2E001P-72 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 92,13 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

HQU2P001P-73 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 2,00 €

(DOS EUROS)

HQUA2100P-74 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

98,93 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HQUAM000P-75 u Reconeixement mèdic 35,93 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HQUZM000P-76 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 20,31 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

HX11X089P-77 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 85,49 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
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P-5 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria amb taulo de fusta i

perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclos

16,55 €

B44Z501A KG Acer a/42b, en perfils laminats serie ipn, ipe, heb, hea, hem, upn, treballat a taller i am 8,75000 €

B0D21030 M Taulo de fusta de pi per a 10 usos 4,20000 €

Altres conceptes 3,60000 €

P-7 H6AA2111 M Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de

formigo, i amb el desmuntatge inclos

1,85 €

B6AA211A M Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,75000 €

B6AZAF0A U Dau de formigo de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per a 20 usos 0,10200 €

Altres conceptes 0,99800 €

P-16 HBC1KJ00 M Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alçaria 9,39 €

BBC1KJ04 M Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alçaria, per a 4 usos 8,54800 €

Altres conceptes 0,84200 €

P-17 HE732402 U Radiador electric d'infraroigs de 220 v de corrent monofasic, de 1000 w de potencia electrica,

instal.lat i amb el desmuntatge inclos

55,46 €

BE732400 U Radiador electric d'infraroigs monofasic de 220 v de tensio, de 1000 w de potencia ele 42,00000 €

Altres conceptes 13,46000 €

P-18 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6

mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos

17,77 €

BGYD1000 U Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 3,06000 €

BGD12220 U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 9,18000 €

Altres conceptes 5,53000 €

P-20 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclos

37,38 €

BMY31000 U Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,22000 €

BM311611 U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat 31,76000 €

Altres conceptes 5,40000 €

P-22 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i

amb el desmuntatge inclos

27,03 €

BQU22303 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, per 23,88000 €

Altres conceptes 3,15000 €

P-23 HQU25701 U Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclos

28,01 €

BQU25700 U Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 person 25,78000 €

Altres conceptes 2,23000 €

P-24 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,50 m de llargaria i 0,80 m d'amplaria, amb

capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclos

84,29 €
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BQU27900 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,50 m de llargaria i 0,80 m d'amplaria, am 78,52000 €

Altres conceptes 5,77000 €

P-26 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclos

45,98 €

BQU2GF00 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat 43,69000 €

Altres conceptes 2,29000 €

P-28 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

1,82 €

B1411111 U Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxim de 400 g, homolog 1,77000 €

Altres conceptes 0,05000 €

P-29 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,

amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els

ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10,31 €

B1422120 U Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 10,01000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-30 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

12,60 €

B1423230 U Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilenic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 12,23000 €

Altres conceptes 0,37000 €

P-31 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

7,67 €

B142AC60 U Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliester 7,45000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-32 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,79 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 19,21000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-33 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,82 €

B1441201 U Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9 0,80000 €

Altres conceptes 0,02000 €

P-34 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143

i UNE-EN 12083

1,18 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 1,15000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-35 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit

índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,48 €
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B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible 1,44000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-36 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat

de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

7,31 €

B1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport 7,10000 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-37 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

7,87 €

B1459630 U Parell de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de coto i maniga llar 7,64000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-38 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,

tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420

31,99 €

B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color ver 31,06000 €

Altres conceptes 0,93000 €

P-39 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

23,71 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 23,02000 €

Altres conceptes 0,69000 €

P-40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, 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 amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN

ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,72 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 25,94000 €

Altres conceptes 0,78000 €

P-41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa

de despreniment ràpid, 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

27,39 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 26,59000 €

Altres conceptes 0,80000 €
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P-42 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 6,59 €

B146P470 U Parell de polaines per a soldador de serratge, amb tanques de cinta textil arrapant 6,40000 €

Altres conceptes 0,19000 €

P-43 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

52,38 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 50,85000 €

Altres conceptes 1,53000 €

P-44 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,98 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,54000 €

Altres conceptes 0,44000 €

P-45 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 24,03 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,33000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-46 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 14,40 €

B1481131 U Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors 13,98000 €

Altres conceptes 0,42000 €

P-47 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,99 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,90000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-48 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

29,16 €

B1485800 U Armilla per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena 28,31000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-49 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i

pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340

5,84 €

B1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, ca 5,67000 €

Altres conceptes 0,17000 €

P-50 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

13,71 €

B1488580 U Davantal per a soldador, de serratge 13,31000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-51 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

4,49 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,26000 €

Altres conceptes 3,23000 €

P-52 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1

m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

1,83 €
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B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,66500 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,54600 €

Altres conceptes 0,61900 €

P-53 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl.lics

ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus

perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

208,58 €

B44Z502J kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, 76,78800 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre 37,40000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals 26,24000 €

Altres conceptes 68,15200 €

P-54 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 31,97 €

Altres conceptes 31,97000 €

P-55 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 69,96 €

Altres conceptes 69,96000 €

P-56 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 20,31 €

Altres conceptes 20,31000 €

P-57 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

34,59 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 5,64000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,22000 €

Altres conceptes 20,73000 €

P-58 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

33,63 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 5,64000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 7,29000 €

Altres conceptes 20,70000 €

P-59 HBBAC007 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 10 cm, per ésser

vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,41 €

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 4,95000 €

Altres conceptes 20,46000 €

P-60 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,16 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,01000 €

Altres conceptes 0,15000 €
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P-61 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,11 €

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 8,22000 €

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 2,26000 €

Altres conceptes 20,63000 €

P-62 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,21 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 4,68000 €

Altres conceptes 1,53000 €

P-63 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs 88,00 €

BBLZC000 u Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barrera 4,74000 €

BBC1HG00 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica 64,73000 €

BBC1J000 u Pila de 6 V per balisa lluminosa 13,60000 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-64 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i

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

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

70,29 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 58,99000 €

Altres conceptes 10,97000 €

P-65 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal,

tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test

incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge

inclòs

225,29 €

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, t 206,42000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

Altres conceptes 18,54000 €

P-66 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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 2

aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

923,44 €

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i 881,49000 €

Altres conceptes 41,95000 €

P-67 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques

137,53 €
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turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 133,52000 €

Altres conceptes 4,01000 €

P-68 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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 aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb

instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb

el desmuntatge inclòs

741,02 €

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aï 704,38000 €

Altres conceptes 36,64000 €

P-69 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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 aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

110,52 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 107,30000 €

Altres conceptes 3,22000 €

P-70 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

806,96 €

BQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i a 768,40000 €

Altres conceptes 38,56000 €

P-71 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

169,41 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 164,48000 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-72 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 92,13 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,42000 €

Altres conceptes 3,71000 €

P-73 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 2,00 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,96000 €

Altres conceptes 1,04000 €
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P-74 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

98,93 €

BQUA2100 U Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 96,05000 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-75 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,93 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,88000 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-76 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 20,31 €

Altres conceptes 20,31000 €

P-77 HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 85,49 €

Sense descomposició 85,49000 €

                                                       Barcelona, Maig de 2012

                                                       L´AUTORA DEL PROJECTE,

                                                            MARIONA PAHISA ROURA

                                             Enginyera de Camins, Canals i Ports
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OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

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 - 28)

1,82 15,000 27,30

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 29)

10,31 15,000 154,65

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 30)

12,60 4,000 50,40

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 33)

0,82 15,000 12,30

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 34)

1,18 50,000 59,00

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 32)

19,79 15,000 296,85

7 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta
tèxtil arrapant (P - 42)

6,59 4,000 26,36

8 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 - 37)

7,87 4,000 31,48

9 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 35)

1,48 15,000 22,20

10 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 - 39)

23,71 15,000 355,65

11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 46) 14,40 15,000 216,00

12 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general,
amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 49)

5,84 15,000 87,60

13 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 50)

13,71 4,000 54,84

14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 43)

52,38 7,000 366,66

15 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, 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 - 41)

27,39 4,000 109,56

16 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 44) 14,98 4,000 59,92

17 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 47) 2,99 18,000 53,82

18 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 45) 24,03 4,000 96,12

euros
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19 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 - 31)

7,67 4,000 30,68

20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 48)

29,16 15,000 437,40

21 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 36)

7,31 4,000 29,24

22 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0,
logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 38)

31,99 4,000 127,96

23 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
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 amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 40)

26,72 7,000 187,04

TOTAL CAPITOL 01.01 2.893,03

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 54)

31,97 12,000 383,64

2 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 60)

5,16 5,000 25,80

3 HBBAC007 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 10 cm, per ésser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

25,41 5,000 127,05

4 H6AA2111 M Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,50x2 m de tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos (P - 7)

1,85 500,000 925,00

5 H153A9F1 U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplaria
amb taulo de fusta i perfils ipn 100 clavats al terreny i amb el
desmuntatge inclos (P - 5)

16,55 4,000 66,20

6 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

208,58 1,000 208,58

7 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 52)

1,83 350,000 640,50

8 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 - 57)

34,59 7,000 242,13

9 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 - 58)

33,63 4,000 134,52

10 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

31,11 4,000 124,44

euros
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11 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 62)

6,21 100,000 621,00

12 HBC1KJ00 M Tanca mobil metal.lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'alçaria (P - 16) 9,39 200,000 1.878,00

13 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 63)

88,00 4,000 352,00

14 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

4,49 50,000 224,50

TOTAL CAPITOL 01.02 5.953,36

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 03 EQUIPAMENTS PER AL PERSONAL D'OBRA

1 HQU2GF01 U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 26)

45,98 1,000 45,98

2 HQU22301 U Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de
0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P - 22)

27,03 7,000 189,21

3 HQU25701 U Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos (P -
23)

28,01 2,000 56,02

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 76) 20,31 80,000 1.624,80

5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 69)

110,52 8,000 884,16

6 HQU27902 U Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,50 m de llargaria i 0,80 m
d'amplaria, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclos (P - 24)

84,29 2,000 168,58

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 72)

92,13 1,000 92,13

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 73) 2,00 10,000 20,00

9 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 71)

169,41 8,000 1.355,28

10 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 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 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
67)

137,53 8,000 1.100,24

11 HE732402 U Radiador electric d'infraroigs de 220 v de corrent monofasic, de 1000 w
de potencia electrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclos (P - 17)

55,46 3,000 166,38

12 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

806,96 1,000 806,96

13 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 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 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb

923,44 1,000 923,44

euros
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instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 66)

14 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 68)

741,02 1,000 741,02

TOTAL CAPITOL 01.03 8.174,20

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 04 EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 20)

37,38 3,000 112,14

TOTAL CAPITOL 01.04 112,14

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 05 PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 HGD1222E U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm
de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres, clavada a terra i
amb el desmuntatge inclos (P - 18)

17,77 3,000 53,31

2 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 64)

70,29 1,000 70,29

3 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 65)

225,29 1,000 225,29

4 HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 77)

85,49 3,000 256,47

TOTAL CAPITOL 01.05 605,36

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 06 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 75) 35,93 15,000 538,95

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 74)

98,93 1,000 98,93

TOTAL CAPITOL 01.06 637,88

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CAPITOL 07 FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

euros
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1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
56)

20,31 15,000 304,65

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 55)

69,96 8,000 559,68

TOTAL CAPITOL 01.07 864,33

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/05/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import

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

CAPITOL 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.893,03

CAPITOL 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 5.953,36

CAPITOL 01.03  EQUIPAMENTS PER AL PERSONAL D'OBRA 8.174,20

CAPITOL 01.04  EXTINCIÓ D'INCENDIS 112,14

CAPITOL 01.05  PROTECCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 605,36

CAPITOL 01.06  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 637,88

CAPITOL 01.07  FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 864,33

OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 19.240,30

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19.240,30

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

NIVELL 1: OBRA Import

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

OBRA 01  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 19.240,30

19.240,30

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 19.240,30

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 19.240,30........................................................ 2.501,24

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 19.240,30........................................................... 1.154,42

Subtotal 22.895,96

18,00 % IVA SOBRE 22.895,96.......................................................................................... 4.121,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 27.017,23

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-SET MIL DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS )

                                                       Barcelona, Maig de 2012
                                                       L´AUTORA DEL PROJECTE,

                                                            MARIONA PAHISA ROURA
                                             Enginyera de Camins, Canals i Ports
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/05/12 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,08000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,80000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 11,32000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 11,32000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 15,39000 €

A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 17,23000 €

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 17,80000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 11,70000 €

A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 16,68000 €

A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 16,09000 €

A0130000 h Manobre especialista 20,49000 €

A0132000 h Peó 19,72000 €

A0133000 h Ajudant 19,36000 €

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 15,30000 €

A013D000 h AJUDANT PINTOR 15,30000 €

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 15,28000 €

A013M000 H AJUDANT DE MUNTADOR 9,84000 €

A013U001 h Ajudant 20,18000 €

A0140000 h Manobre 17,44000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,66000 €

A016P000 h PEÓ JARDINER 13,81000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/05/12 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 68,31000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 50,75000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 63,16000 €

C131U002 h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalent 119,81000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 39,14000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 55,47000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 67,32000 €

C1331100 h MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 48,57000 €

C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 52,83000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 56,85000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 45,49000 €

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 48,77000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 59,40000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 65,96000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,36000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,70000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,69000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 39,38000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,34000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 74,45000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 38,43000 €

C1503000 h Camió grua 42,98000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t amb accessori pop. 47,50000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,06000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 52,22000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,46000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,87000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,90000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,61000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 55,27000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 63,39000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 67,08000 €

C2000000 h EINES I PETITA MAQUINARIA 1,59000 €

C200P011 h BOMBÍ DE PROVES DE CANONADA 2,14000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,08000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,31000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,43000 €

CR713300 h HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ 27,67000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,61000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,69000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,60000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,96000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,99000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,09000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,60000 €

B0321000 m3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 12,72000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 14,66000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,18000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,40000 €

B0442004 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 23,59000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 91,33000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

64,34000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,64000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 70,32000 €

B0651080 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

48,38000 €

B0653P12 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55,
contingut ciment 300 kg/m3, inclòs transport a l'obra

81,10000 €

B0653P22 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c=
0.50, contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

88,25000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,21000 €

B0712000 KG MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES PER A JUNTS D´ENRAJOLATS DE GRES 0,99000 €

B071U001 m3 Morter M-80 55,54000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 78,06000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 82,98000 €

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè 4,57000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,05000 €

B0A218ST m2 TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT I PLASTIFICAT DE 50
MM DE PAS DE MALLA I DE D 2.2/3 MM

2,60000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,13000 €

B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 2,06000 €

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 2,31000 €

B0A71RU0 u Abraçadora metàl.lica, de 280 mm de diàmetre interior 18,17000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,59000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D629A0 U PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 0,11000 €

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,93000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €

B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 0,82000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,07000 €

B0DZP600 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250
CM

0,06000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,31000 €

B0E244B1 u BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS, DE 40X20X11 CM, PER A REVESTIR 0,57000 €

B0E254LA u BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, RUGÓS, DE 40X20X20 CM DE CARA VISTA, DE
COLOR ESPECIAL

3,00000 €
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MATERIALS

B0E955F0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 50x20x15 cm 0,73000 €

B0FH5152 m2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, DE 46 A 75
PECES/M2, TIPUS 2

8,28000 €

B0FH5182 M2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, DE 15
PECES/M2, TIPUS 2

14,26000 €

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de compostatge, o centre de selecció+transferència,
de residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de construcció o demolició, amb
codis 200201, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

30,43000 €

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,80000 €

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

16,15000 €

B6AZ1232 u PAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT I PINTAT DE D 48 MM I D'ALÇÀRIA 1.8 M 12,13000 €

B7C2P100 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT DE 10 MM DE GRUIX 0,79000 €

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de 20 mm de gruix 1,87000 €

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació 19,31000 €

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

15,14000 €

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 2,40000 €

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva 0,06000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,71000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 5,64000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,79000 €

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

24,34000 €

BAR1P461 u PORTA CORREDERA DE DIMENSIONS 4,00 X1,80 M, D'ACER PINTAT, AMB BASTIDOR DE
TUB DE 60 X40 MM I BARROTS DE 40 X1400 MM I AMB TARJA INFERIOR DE 400 MM.

643,67000 €

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants
cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i
travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent part proporcional de placa i elements d'ancoratge

43,80000 €

BB12UC02 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants
cada 100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60 mm i
travesser superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge

55,61000 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

41,32000 €

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

54,03000 €

BBM1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

183,58000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

33,38000 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

21,84000 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

59,26000 €

BD5ZU002 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t de càrrega de ruptura 101,38000 €
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BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

216,82000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

118,27000 €

BDD20TI1 M2 M2 DE XAPA D'ACER INOXIDABLE DE XAPA ESTRIADA DE ESPESSOR 4,5 MM, AMB
REFORÇOS I SISTEMES DE SUBJECCIÓ.
INCLOU PART PROPORCIONAL PER A MARC DE XAPA CONFORMADA EN U DE
DIMENSIONS 3 X 4 X 3 CM D'ESPESSOR 4 MM COMA SEGELL HIDRÀULICA.

44,25000 €

BDD20TT1 M2 M2 DE DE TRAMEX CONFORMAT PER ENREIXAT DE PAS 2 X 2 CM DE PLETINES DE 3,5
CM X 4,5 MM, AMB REFORÇOS I SOLDADURES DE SOLAPAMENT. INCLOU PART
PROPORCIONAL PER A MARC DE XAPA CONFORMADA EN L DE DIMENSIONS 3 X 3 CM
D'ESPESSOR 4 MM.

42,51000 €

BDDZR030 m2 Planxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part proporcional de suports, subjeccions,
tanca, ancoratges i pintures de protecció.

4,07000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

100,84000 €

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t

110,55000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,30000 €

BF1DC005 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

142,54000 €

BF1DC006 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

170,30000 €

BF1DC008 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

174,81000 €

BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

181,54000 €

BF21H20U m Tub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 10'', segons la norma DIN 2440 ST-35 77,96000 €

BF32H78U m TUB D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL. 37,06000 €

BF41B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI 316 21,20000 €

BF41C20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2, AISI 316 26,49000 €

BF41D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI 316 30,33000 €

BFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

4,22000 €

BFB1U512 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

7,63000 €

BFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

12,60000 €

BFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

19,45000 €

BFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

28,56000 €

BFB20315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

31,01000 €

BFB20500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

84,04000 €

BFV1C001 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 12 Kg.

109,35000 €

BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 15 Kg.

113,30000 €
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BFV1C003 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 19 Kg.

139,26000 €

BFV1C004 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 25 Kg.

165,85000 €

BFV4PA02 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg 325,17000 €

BFV5VB03 u Vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR.
D 185 Longitud 240
Pes 12 kg

147,16000 €

BFV5VB04 u Vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR.
D 200 Longitud 260
Pes 17 kg

194,59000 €

BFW21H1U u Accessori per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 10'' per a soldar 130,13000 €

BFW32H7U u ACCESSORI PER A TUB D'ACER GALVANITZAT, DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
INTERIOR.

74,31000 €

BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar 9,40000 €

BFW4941U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2 per a soldar 18,68000 €

BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar 22,98000 €

BFY21H1U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 10'',soldat

12,17000 €

BFY32H78 u PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB D'ACER GALVANITZAT. 2,92000 €

BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2,soldat

1,40000 €

BFY4941U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 3´´ 1/2,soldat

2,39000 €

BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 4´´,soldat

2,82000 €

BJ12B72P U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE 700X700 MM, DE COLOR SUAU, TIPUS
2

73,71000 €

BJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR
BLANC, TIPUS 2, AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ I SUPORT MURAL

30,50000 €

BJ13K21B U LAVABO DE PLANXA D´ACER ESMALTAT BRILLANT SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM,
DE COLOR BLANC, TIPUS 2, PER A ENCASTAR

33,51000 €

BJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEIENT I TAPA,
DE COLOR BLANC, TIPUS 2, AMB ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ I PER A COL.LOCAR SOBRE
EL PAVIMENT

100,19000 €

BJ1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament
manual mitjançant volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

928,09000 €

BJ1D0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316 de mides 300 x 300 accionament
motoritzat
Motor elèctric trifàsit 380 V
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

1.849,02000 €

BJ1ZS000 KG PASTA PER A SEGELLAR L´ENLLAÇ D´INODORS, ABOCADORS I PLAQUES TURQUES 6,73000 €

BJ22112A U AIXETA MESCLADORA MANUAL, MURAL, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT, PER A
DUTXA DE TELÈFON, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE 1/2´´ I
SORTIDA DE 1/2´´

59,26000 €

BJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT SOBRE
TAULELL O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE
MANIGUETS

60,83000 €
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BM1EDA03 u Cabalímetre electromagnètic DN 125
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 450 m3/h

894,78000 €

BM2U0006 U Transmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell sense contacte amb el procés. Sensor
PVDF, Junta EPDM. Rang de mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2
metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement
ajustable. Càlcul del volum. Compensació de velocitat del so Inclou programari de configuració No
inclou COMMUBOX (interface PC). Homologació: Zones no classificades Connexió a procés:
Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació:
Display LCD VU331, 4 línies. Permet visualització corba envolupant in situ.

955,44000 €

BN42D4D0 U VÀLVULA DE PAPALLONA, MARCA BELGICAST, PN 10 ATM ENTRE CARES, AMB BRIDES
PER A DN 200 PER A CONTROL DEL COL.LECTOR D'AIRE PER A OXIGENACIÓ DEL TANC
BIOLÒGIC, AMB TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU MUNTATGE I PROVA.
SEGONS FITXA TÈCNICA.

530,00000 €

BO11E010 u Bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', de 0,78 kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i
alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i tipus
d'impulsor semi-obert

147,76000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,58000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 7,78000 €

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR 0,84000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,75000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,37000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 75,71000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,100 /R x 20,49000 = 22,53900

Subtotal: 22,53900 22,53900

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,61000 = 0,96600

Subtotal: 0,96600 0,96600

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,96000 = 0,17280

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,99000 = 11,04350

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 14,66000 = 22,72300

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 91,33000 = 18,26600

Subtotal: 52,20530 52,20530

COST DIRECTE 75,71030

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,71030

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 75,96000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 20,49000 20,49000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,61000 = 1,12700

Subtotal: 1,12700 1,12700

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 19,09000 = 31,11670

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 91,33000 = 22,83250

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,96000 = 0,19200

Subtotal: 54,14120 54,14120

Altres



Projecte constructiu de l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals del Pont d´Armentera (Alt Camp)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/05/12 Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,49000 = 0,20490

Subtotal: 0,20490 0,20490

COST DIRECTE 75,96310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,96310

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 85,74000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 20,49000 20,49000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,61000 = 1,12700

Subtotal: 1,12700 1,12700

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 91,33000 = 34,70540

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,96000 = 0,19200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,09000 = 29,01680

Subtotal: 63,91420 63,91420

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 20,49000 = 0,20490

Subtotal: 0,20490 0,20490

COST DIRECTE 85,73610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,73610

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,56000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,49000 = 21,51450

Subtotal: 21,51450 21,51450

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,61000 = 1,16725

Subtotal: 1,16725 1,16725
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Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 91,33000 = 18,26600

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,09000 = 29,20770

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,96000 = 0,19200

Subtotal: 83,66570 83,66570

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 21,51500 = 0,21515

Subtotal: 0,21515 0,21515

COST DIRECTE 106,56260

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,56260
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P-1 E618231K m2 PARET DE TANCAMENT DE GRUIX 11 CM, DE
BLOC FORADAT LLIS DE 40 X 20 X 11 CM, DE
MORTER DE CIMENT PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10 DE
CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA I SORRA DE
PEDRA GRANÍTICA, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L.

Rend.: 1,000 15,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,360 /R x 11,32000 = 4,07520

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 17,44000 = 3,13920

Subtotal: 7,21440 7,21440

Materials

B0E244B1 u BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT, LLIS,
DE 40X20X11 CM, PER A REVESTIR

12,500      x 0,57000 = 7,12500

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,010      x 106,56260 = 1,06563

Subtotal: 8,19063 8,19063

COST DIRECTE 15,40503
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,46215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,86718

P-2 E61A551D m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc
d'argila expandida foradat llis de 50x20x15 cm amb
doble cambra, per a revestir, col.locat amb morter
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 21,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 0,190 /R x 19,72000 = 3,74680

A0121000 h Oficial 1a 0,380 /R x 21,80000 = 8,28400

Subtotal: 12,03080 12,03080

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,012      x 75,96310 = 0,91156

B0E955F0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb
doble cambra, de 50x20x15 cm

9,996      x 0,73000 = 7,29708

Subtotal: 8,20864 8,20864

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 12,03080 = 0,30077
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Subtotal: 0,30077 0,30077

COST DIRECTE 20,54021
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,61621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,15642

P-3 E700110N u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells
sanitaris amb baixants en pvc fins connectar amb el
col·lector de desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i
tots els elements auxiliars necessaris totalment
instal·lat

Rend.: 1,000 1.650,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-4 E700114N u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris
necessaris, totalment instal·lat

Rend.: 1,000 1.850,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-5 E700116N u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i
bancs de fusta), totalment instal·lat

Rend.: 1,000 1.750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 E82A625V m2 ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL
EXTERIOR, AMB GRESITE DE 25 X 25 MM
COL.LOCADES AMB MORTER ADHESIU.

Rend.: 1,000 24,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 17,44000 = 5,75520

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,500 /R x 15,39000 = 7,69500

Subtotal: 13,45020 13,45020

Materials

B0711000 kg Morter adhesiu 5,000      x 0,21000 = 1,05000

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,500      x 0,79000 = 0,39500

B0FH5152 m2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
DE FORMA RECTANGULAR, DE 46 A 75
PECES/M2, TIPUS 2

1,100      x 8,28000 = 9,10800

Subtotal: 10,55300 10,55300

COST DIRECTE 24,00320
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,72010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,72330

P-7 E898U040 M2 PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS DE BLOC
DE FORMIGÓ A L'ESMALT SINTÈTIC , AMB UNA
CAPA DE SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A013D000 h AJUDANT PINTOR 0,050 /R x 15,30000 = 0,76500

A012D000 h OFICIAL 1A PINTOR 0,320 /R x 17,23000 = 5,51360

Subtotal: 6,27860 6,27860

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,380      x 9,71000 = 3,68980

B8ZA1000 kg Segelladora 0,200      x 5,64000 = 1,12800

Subtotal: 4,81780 4,81780

COST DIRECTE 11,09640
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,33289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42929

P-8 E93A5570 M2 LLOSA DE 5 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ
HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM

Rend.: 1,000 5,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 11,32000 = 1,13200

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 17,44000 = 2,09280

Subtotal: 3,22480 3,22480

Materials

B7C2P100 M2 PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT
DE 10 MM DE GRUIX

0,011      x 0,79000 = 0,00869

B0651080 M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,049      x 48,38000 = 2,37062

Subtotal: 2,37931 2,37931

COST DIRECTE 5,60411
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,16812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77223

P-9 E94M225P PA Partida alçada a justificar per a l'execució de les
fonamentacions. Inclou excavacions, encofrat,
desencofrat, armat i formigonat

Rend.: 1,000 24.800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 E95M221P ud Caseta prefabricada de formigó armat per a edifici de
serveis.  Dimensions 30x15x6 m

Rend.: 1,000 68.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 E9DA121W M2 PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT
SENSE ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR,
TIPUS 2, DE 15 PECES/M2 COM A MÀXIM,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
ADHESIU

Rend.: 1,000 28,45 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL.LOCADOR 0,450 /R x 15,39000 = 6,92550

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 17,44000 = 0,52320

A0137000 H AJUDANT COL.LOCADOR 0,200 /R x 15,30000 = 3,06000

Subtotal: 10,50870 10,50870

Materials

B0711000 kg Morter adhesiu 7,004      x 0,21000 = 1,47084

B0712000 KG MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES PER A
JUNTS D´ENRAJOLATS DE GRES

1,103      x 0,99000 = 1,09197

B0FH5182 M2 RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
DE FORMA RECTANGULAR, DE 15 PECES/M2,
TIPUS 2

1,020      x 14,26000 = 14,54520

Subtotal: 17,10801 17,10801

COST DIRECTE 27,61671
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,82850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,44521

P-12 EB145002 ml BARANA D'ACER INOXIDABLE D'1 METRE
D'ALÇADA AMB PASSAMÀ, INTERMITJA I
RODAPEUS. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
PER A QUÈ QUEDI TOTALMENT COL·LOCADA.

Rend.: 1,000 72,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 EGGA2000 U AUTOMATIZACIÓ DE LA PLANTA, INCLOU
AUTOMATAS, IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE
AUTOMATIZACIÓ EN L'E.AD.A.R PER
L'INTEGRADORA DE SISTEMES,SCADA (
SUPERVISORY CONTROL AND DATA
ACQUISITION ) I CONÈCTICA SISTEMA
D'AUTOMATITZACIÓ

Rend.: 1,000 17.704,51 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-14 EJ12B72P U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA AMB ACABAT
VITRIFICADA, DE 700X700 MM, DE COLOR SUAU,
TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE EL PAVIMENT

Rend.: 1,000 86,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,44000 = 4,36000

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,500 /R x 11,32000 = 5,66000

Subtotal: 10,02000 10,02000

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de

0,002      x 75,96310 = 0,15193
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PARTIDES D'OBRA

ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

BJ12B72P U PLAT DE DUTXA DE PORCELLANA VITRIFICADA,
DE 700X700 MM, DE COLOR SUAU, TIPUS 2

1,000      x 73,71000 = 73,71000

Subtotal: 73,86193 73,86193

COST DIRECTE 83,88193
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,51646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,39839

P-15 EJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA,
SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR
BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT AMB SUPORTS
MURALS

Rend.: 1,000 40,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 17,80000 = 7,12000

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 15,28000 = 1,52800

Subtotal: 8,64800 8,64800

Materials

BJ13B212 U LAVABO DE PORCELLANA VITRIFICADA SENZILL,
D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM, DE COLOR BLANC,
TIPUS 2, AMB ELEMENTS DE FIXACIÓ I SUPORT
MURAL

1,000      x 30,50000 = 30,50000

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,025      x 15,14000 = 0,37850

Subtotal: 30,87850 30,87850

COST DIRECTE 39,52650
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,18580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,71230

P-16 EJ13K21B U LAVABO DE PLANXA D´ACER ESMALTAT
BRILLANT, SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM,
DE COLOR BLANC, TIPUS 2, ENCASTAT A UN
TAULELL

Rend.: 1,000 43,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 15,28000 = 1,52800

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 17,80000 = 7,12000

Subtotal: 8,64800 8,64800

Materials

BJ13K21B U LAVABO DE PLANXA D´ACER ESMALTAT
BRILLANT SENZILL, D´AMPLÀRIA DE 45 A 60 CM,
DE COLOR BLANC, TIPUS 2, PER A ENCASTAR

1,000      x 33,51000 = 33,51000
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PARTIDES D'OBRA

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,025      x 15,14000 = 0,37850

Subtotal: 33,88850 33,88850

COST DIRECTE 42,53650
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,27610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,81260

P-17 EJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE
SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEIENT I TAPA,
DE COLOR BLANC, TIPUS 2, COL.LOCAT SOBRE
EL PAVIMENT I CONNECTAT A LA XARXA
D´EVACUACIÓ

Rend.: 1,000 127,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,250 /R x 15,28000 = 3,82000

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 1,000 /R x 17,80000 = 17,80000

Subtotal: 21,62000 21,62000

Materials

BJ14B21P U INODOR DE PORCELLANA VITRIFICADA, DE
SORTIDA HORITZONTAL, AMB SEIENT I TAPA,
DE COLOR BLANC, TIPUS 2, AMB ELS ELEMENTS
DE FIXACIÓ I PER A COL.LOCAR SOBRE EL
PAVIMENT

1,000      x 100,19000 = 100,19000

BJ1ZS000 KG PASTA PER A SEGELLAR L´ENLLAÇ D´INODORS,
ABOCADORS I PLAQUES TURQUES

0,245      x 6,73000 = 1,64885

B7J50010 DM3 MASSILLA PER A SEGELLATS, D´APLICACIÓ AMB
PISTOLA, DE BASE SILICONA NEUTRA
MONOCOMPONENT

0,012      x 15,14000 = 0,18168

Subtotal: 102,02053 102,02053

COST DIRECTE 123,64053
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,70922

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,34975

P-18 EJ22112A U AIXETA MESCLADORA, MUNTADA
SUPERFICIALMENT, PER A DUTXA DE TELÈFON,
DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB DUES
ENTRADES DE 1/2´´ I SORTIDA DE 1/2´´

Rend.: 1,000 69,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,100 /R x 15,28000 = 1,52800

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,400 /R x 17,80000 = 7,12000

Subtotal: 8,64800 8,64800

Materials
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PARTIDES D'OBRA

BJ22112A U AIXETA MESCLADORA MANUAL, MURAL, PER A
MUNTAR SUPERFICIALMENT, PER A DUTXA DE
TELÈFON, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB
DUES ENTRADES DE 1/2´´ I SORTIDA DE 1/2´´

1,000      x 59,26000 = 59,26000

Subtotal: 59,26000 59,26000

COST DIRECTE 67,90800
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,03724

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,94524

P-19 EJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO,
AMB INSTAL.LACIÓ MUNTADA
SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL O APARELL
SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT, TIPUS 2, AMB
DUES ENTRADES DE MANIGUETS

Rend.: 1,000 76,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 H AJUDANT LAMPISTA 0,150 /R x 15,28000 = 2,29200

A012J000 H OFICIAL 1A LAMPISTA 0,600 /R x 17,80000 = 10,68000

Subtotal: 12,97200 12,97200

Materials

BJ23512G U AIXETA AUTOMESCLADORA PER A LAVABO, PER
A MUNTAR SUPERFICIALMENT SOBRE TAULELL
O APARELL SANITARI, DE LLAUTÓ CROMAT,
TIPUS 2, AMB DUES ENTRADES DE MANIGUETS

1,000      x 60,83000 = 60,83000

Subtotal: 60,83000 60,83000

COST DIRECTE 73,80200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,21406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,01606

P-20 EJM100P1 U SUBMINISTRE D'EQUIP D' ELEVACIÓ AMB
POLIPAST MANUAL, MARCA VICINAY O SIMILAR,
DE 1000 KG DE CAPACITAT PER MANTENIMENT
DELS EQUIPS, MUNTAT SOBRE VIGA
CARRILERA DE PERFILERÍA LAMINADA ,
MUNTADA SEGONS PLÀNOLS, COMPLETAMENT
INSTAL.LAT I PROVAT, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS. COMPLETAMENT MUNTAT I
PROVAT.

Rend.: 1,000 961,62 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-21 EJM100PC U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE
CULLERA ELECTROHIDRAULICA ANFIBIA PER
ENRETIRADA DE GRUIXOS I SORRES DEL
DESSORRADOR, MARCA GALMEN, AMB
CULLEROT DE 100 LITRES, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS PER MUNTAR-LA SOBRE PORTÍC
GRUA SEGONS FITXA TÈCNICA. ACCIONAMENT
MOTORITZAT PER LA MANIOBRA DE
FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL.LAT I
PROVAT.

Rend.: 1,000 20.256,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-22 EN1144G5 U CONTENIDOR PER A RECOLLIDA DE 5 M3 DE
CAPACITAT, SECCIÓ TROCOTRAPEZOIDAL
SEGONS FITXA TÈCNICA.

Rend.: 1,000 1.542,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-23 EN42D4D7 U SUBMINISTRE DE VÀLVULA DE PAPALLONA,
MARCA AMVI O SIMILAR, DE PN 10 ATM ENTRE
CARES, AMB BRIDES PER A DN 200 PER A
CONTROL DEL COL.LECTOR D'AIRE PER A
OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC.AMB TOTS EL
ACCESSORIS NECESSARIS PER EL SEU
MUNTATGE I PROVA.

Rend.: 1,000 553,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,350 /R x 11,70000 = 4,09500

A013M000 H AJUDANT DE MUNTADOR 0,350 /R x 9,84000 = 3,44400

Subtotal: 7,53900 7,53900

Materials

BN42D4D0 U VÀLVULA DE PAPALLONA, MARCA BELGICAST,
PN 10 ATM ENTRE CARES, AMB BRIDES PER A
DN 200 PER A CONTROL DEL COL.LECTOR
D'AIRE PER A OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC,
AMB TOTS EL ACCESSORIS NECESSARIS PER
EL SEU MUNTATGE I PROVA. SEGONS FITXA
TÈCNICA.

1,000      x 530,00000 = 530,00000

Subtotal: 530,00000 530,00000
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COST DIRECTE 537,53900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 16,12617

COST EXECUCIÓ MATERIAL 553,66517

P-24 EN83B3E8 U AGITADOR DE FONS, MARCA ABS O SIMILAR,
PER HOMOGENITZAR BARREJA DINS DE
DIPÒSITS I TANCS, DE TIPUS HÈLIX DE 200 MM
AMB 2 ÀLEPS I VELOCITAT 1.400 R.P.M. EN
MATERIAL INOXIDABLE MUNTADA SOBRE
SOPORT D'ACER GALVANITZAT D'ALÇADA
MÀXIMA 5 METRES.

Rend.: 1,000 1.616,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-25 ENZLU11N U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE
VENTILACIÓ AMB 4-6 RENOVACIONS/HORA
INCLOENT: VENTILADOR TUBULAR DE 250 MM
DE DIÀMETRE, DINS DE CANONADA DE XAPA
GALVANITZADA O SIMILAR DE DIÀMETRE 250
MM, COLLADA AMN SUPORTS I CARGOLS,
INCLOU REIXA D'EXTERIOR, BRIDES, AIXÍ COM
TOTS ELS ELEMENTS PER EL SEU MUNTATGE
SEGONS PLANOLS. COMPLETAMENT
INSTAL.LADA I PROVADA.

Rend.: 1,000 1.956,66 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-26 F6A17636 m REIXAT D'ACER D'ALÇADA 1,80 M AMB TELA
METÀL.LICA DE TORSIÓ SIMPLE AMB ACABAT
GALVANITZAT I PLASTIFICAT VERD, 50 MM DE
PAS DE MALLA I D 2,2 I 3 MM, PALS DE TUB
GALVANITZAT I PINTAT DE VERD DE D=48 MM,
COL.LOCATS CADA 3 M SOBRE RIOSTRA DE
FORMIGÓ DE 60 CM DE FONS PER 40 D'AMPLE
ARMADA. INCLOU TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS. COMPLETAMENT MUNTADA.

Rend.: 1,000 32,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT DE MUNTADOR 0,090 /R x 9,84000 = 0,88560

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,090 /R x 11,70000 = 1,05300
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A012N000 h OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,090 /R x 16,68000 = 1,50120

Subtotal: 3,43980 3,43980

Materials

B0A218ST m2 TELA METÀL.LICA DE SIMPLE TORSIÓ DE
FILFERRO GALVANITZAT I PLASTIFICAT DE 50
MM DE PAS DE MALLA I DE D 2.2/3 MM

1,900      x 2,60000 = 4,94000

B6AZ1232 u PAL DE TUB D'ACER GALVANITZAT I PINTAT DE
D 48 MM I D'ALÇÀRIA 1.8 M

0,340      x 12,13000 = 4,12420

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,250      x 75,71030 = 18,92758

Subtotal: 27,99178 27,99178

COST DIRECTE 31,43158
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,37453

P-27 F9655351 m VORADA RECTA O CORBA DE PECES DE
FORMIGÓ O FORMIGÓ PER A VORADA, DE 15 X
25 CM, COL·LOCADA SOBRE ESPLANADA
COMPACTADA, I REJUNTADA AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA 165 L.

Rend.: 1,000 15,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-28 F9A1201J m2 VIAL TRACTAT SUPERFICIALMENT PER DOS
REGS BITUMINOSSOS SOBRE CAIXA DE
PAVIMENT FORMAT PER MATERIAL
SELECCIONAT DE LA MATEIXA OBRA
COMPACTAT AL 98% PM. INCLOU ALLISADA
FINAL I FORMACIÓ DE PENDENTS.

Rend.: 0,512 10,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,44000 = 1,70313

Subtotal: 1,70313 1,70313

Maquinària

C1331100 h MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 48,57000 = 3,32021

Subtotal: 3,32021 3,32021

Materials

B0321000 m3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,250      x 12,72000 = 3,18000

Subtotal: 3,18000 3,18000
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Partides d'obra

G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

0,050      x 32,11754 = 1,60588

Subtotal: 1,60588 1,60588

COST DIRECTE 9,80922
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,29428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,10350

P-29 F9A120ZS m2 ACABAT SUPERFICIAL DE ZONES NO
PAVIMENTADES FORMAT PER PAVIMENT DE
SAULÓ, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98 % DEL PM, MATERIAL
SELECCIONAT DE LA MATEIXA OBRA
COMPACTAT AL 98% PM DE GRUIX NO
INFERIOR A 15 CM DE MATERIAL SELECCIONAT
+ 5 CM DE SAULÓ COMPACTAT. INCLOU
ALLISADA FINAL I FORMACIÓ DE PENDENTS.

Rend.: 0,512 13,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,44000 = 1,70313

Subtotal: 1,70313 1,70313

Maquinària

C13350C0 h CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,050 /R x 52,83000 = 5,15918

C1331100 h MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA 0,035 /R x 48,57000 = 3,32021

Subtotal: 8,47939 8,47939

Materials

B0321000 m3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 0,250      x 12,72000 = 3,18000

Subtotal: 3,18000 3,18000

COST DIRECTE 13,36252
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,40088

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,76340

P-30 F9E13114 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 22,05 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-31 FAR1P461 U PORTA CORREDERA DE DIMENSIONS 4,00 X1,80
M, D'ACER PINTAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE
60 X40 MM I BARROTS DE 40 X1400 MM I AMB
TARJA INFERIOR DE 400 MM, PER MUNTAR
SOBRE MURETS DE MAMPOSTERIA VISTA DE 1
METRE D'AMPLADA I 1,90 M ALÇARIA,MUNTANS
SOBRE GUIA, INCLOU SOPORTS, PASSADORS,
PANY I ALTRES ACCESSORIS NECESSARIS PER
EL SEU MUNTATGE. COMPLETAMENT MUNTADA.

Rend.: 0,172 937,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,44000 = 111,53488

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 2,200 /R x 11,32000 = 144,79070

Subtotal: 256,32558 256,32558

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,121      x 85,73610 = 10,37407

BAR1P461 u PORTA CORREDERA DE DIMENSIONS 4,00 X1,80
M, D'ACER PINTAT, AMB BASTIDOR DE TUB DE
60 X40 MM I BARROTS DE 40 X1400 MM I AMB
TARJA INFERIOR DE 400 MM.

1,000      x 643,67000 = 643,67000

Subtotal: 654,04407 654,04407

COST DIRECTE 910,36965
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 27,31109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 937,68074

P-32 FR642111 U PLANTACIÓ D'ARBRE DE FULLA PERSISTENT DE
0,8 A 1,5 M D'ALÇADA EN CONTENIDOR, AMB
MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %.

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h PEÓ JARDINER 0,300 /R x 13,81000 = 4,14300

A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 0,200 /R x 16,09000 = 3,21800

Subtotal: 7,36100 7,36100

COST DIRECTE 7,36100
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,22083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58183
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P-33 FR721100 m2 HIDROSEMBRA EN UNA FASE Rend.: 1,000 0,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h OFICIAL 1A JARDINER 0,004 /R x 16,09000 = 0,06436

Subtotal: 0,06436 0,06436

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,004 /R x 42,98000 = 0,17192

CR713300 h HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ 0,004 /R x 27,67000 = 0,11068

Subtotal: 0,28260 0,28260

Materials

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,020      x 0,75000 = 0,01500

BR3B6000 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR

0,050      x 0,84000 = 0,04200

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,010      x 7,78000 = 0,07780

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,58000 = 0,13160

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,025      x 3,37000 = 0,08425

Subtotal: 0,35065 0,35065

COST DIRECTE 0,69761
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,71854

P-34 G214001N U FORMACIÓ DE PASSAMUR A MUR DE FORMIGÓ
ARMAT, POU O PARET PER A CANONADA DE
QUALSEVOL MATERIAL DE DN 80 - 400MM FET
AMB SORRA I GROUT. INCLOU TOTS ELS
MATERIALS NECESSARIS, RETIRADA DE
MATERIALS SOBRANTS, COMPLETAMENT
ACABAT.

Rend.: 0,863 161,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 19,66000 = 56,95249

A013U001 h Ajudant 2,500 /R x 20,18000 = 58,45886

Subtotal: 115,41135 115,41135

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,200 /R x 16,69000 = 3,86790

Subtotal: 3,86790 3,86790

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 5,000      x 1,31000 = 6,55000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,40000 = 0,80000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,350      x 85,73610 = 30,00764
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B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 0,005      x 19,09000 = 0,09545

Subtotal: 37,45309 37,45309

COST DIRECTE 156,73234
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,70197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,43431

P-35 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 196,193 2,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,998 /R x 20,49000 = 0,10423

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 23,08000 = 0,02388

Subtotal: 0,12811 0,12811

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 49,34000 = 0,50373

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,998 /R x 50,75000 = 0,25816

Subtotal: 0,76189 0,76189

Materials

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170503*, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,000      x 16,15000 = 0,00000

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,350      x 4,80000 = 1,68000

Subtotal: 1,68000 1,68000

COST DIRECTE 2,57000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,07710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64710

P-36 G222A102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, per mitjà de martell i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 57,535 7,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 0,20057
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A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 0,35613

Subtotal: 0,55670 0,55670

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 55,47000 = 0,96411

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 49,34000 = 2,57269

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,275 /R x 68,31000 = 0,32650

Subtotal: 3,86330 3,86330

Materials

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,600      x 4,80000 = 2,88000

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170503*, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,000      x 16,15000 = 0,00000

Subtotal: 2,88000 2,88000

COST DIRECTE 7,30000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,21900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51900

P-37 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 160,000 1,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,007 /R x 20,49000 = 0,12896

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,08000 = 0,02856

Subtotal: 0,15752 0,15752

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 56,85000 = 0,17588

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 67,32000 = 0,42370

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 65,96000 = 0,41514

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 38,43000 = 0,11889

Subtotal: 1,13361 1,13361

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

Subtotal: 0,04800 0,04800
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COST DIRECTE 1,33913
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,04017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37930

P-38 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 19,200 4,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,200 /R x 20,49000 = 1,28063

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,30052

Subtotal: 1,58115 1,58115

Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,36000 = 0,64375

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 55,47000 = 1,44453

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 38,43000 = 0,20016

Subtotal: 2,28844 2,28844

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,40000 = 0,48000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

Subtotal: 0,52800 0,52800

COST DIRECTE 4,39759
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,13193

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52952

P-39 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 56,000 3,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 23,08000 = 0,12447

A0130000 h Manobre especialista 1,999 /R x 20,49000 = 0,73142

Subtotal: 0,85589 0,85589

Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 12,36000 = 0,22116

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,002 /R x 55,47000 = 0,99252

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 38,43000 = 0,13862

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 45,49000 = 0,81395
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Subtotal: 2,16625 2,16625

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,40000 = 0,48000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

Subtotal: 0,52800 0,52800

COST DIRECTE 3,55014
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,10650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,65664

P-40 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 10,000 35,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 2,04900

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,57700

Subtotal: 2,62600 2,62600

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 38,43000 = 0,76860

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,70000 = 0,87000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 39,14000 = 1,95700

Subtotal: 3,59560 3,59560

Materials

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,60000 = 28,32000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

Subtotal: 28,36800 28,36800

COST DIRECTE 34,58960
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,03769

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,62729

P-41 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 308,294 0,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,960 /R x 20,49000 = 0,06380
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A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 23,08000 = 0,01797

Subtotal: 0,08177 0,08177

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,960 /R x 63,16000 = 0,19667

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 39,38000 = 0,25547

Subtotal: 0,45214 0,45214

Materials

B2RB0010 m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de
residus vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts,
procedents de construcció o demolició, amb codis
200201, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,010      x 30,43000 = 0,30430

Subtotal: 0,30430 0,30430

COST DIRECTE 0,83821
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,02515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86336

P-42 G22LR014 m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl
classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra,
de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de
terres, estesa, humectació i compactació al 95% del
PM, segons condicions del plec de Prescripcions
Tècniques, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 3,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 G32D1115 m2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PER A
SUPERFÍCIES DE DIRECTRIU RECTE,
POLIGONAL O CORBA, EN PARAMENT VIST O
NO, PER A MURS DE CONTENCIÓ I LLOSES,
SUPORT AMB PUNTALS, EN QUALSEVOL
SUPERFÍCIE I UBICACIÓ.

Rend.: 0,550 34,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,560 /R x 11,32000 = 11,52582

A0133000 h Ajudant 0,560 /R x 19,36000 = 19,71200

Subtotal: 31,23782 31,23782

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,40000 = 0,80000
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B0D629A0 U PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,200      x 0,11000 = 0,02200

B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 1,13000 = 0,11300

B0D81680 M2 PLAFÓ METÀL.LIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS 1,050      x 0,82000 = 0,86100

B0DZP600 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS
PER A PLAFONS METÀL.LICS, DE 50X250 CM

1,000      x 0,06000 = 0,06000

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,07000 = 0,20700

Subtotal: 2,06300 2,06300

COST DIRECTE 33,30082
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,99902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,29984

P-44 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a
2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 10,238 32,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 1,92030

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,45087

Subtotal: 2,37117 2,37117

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 55,47000 = 5,41805

Subtotal: 5,41805 5,41805

Materials

B0442004 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a
2.000 kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 23,59000 = 23,59000

Subtotal: 23,59000 23,59000

COST DIRECTE 31,37922
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,94138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,32060

P-45 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.

Rend.: 50,000 8,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 0,78880

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,11540

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,43600

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 0,38720

Subtotal: 1,72740 1,72740
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Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 64,34000 = 6,75570

Subtotal: 6,75570 6,75570

COST DIRECTE 8,48310
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,73759

P-46 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 16,000 78,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,36063

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 1,21000

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 2,46500

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,36250

Subtotal: 5,39813 5,39813

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,87000 = 0,23375

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 96,90000 = 2,01673

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 16,69000 = 1,04313

Subtotal: 3,29361 3,29361

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 64,34000 = 67,55700

Subtotal: 67,55700 67,55700

COST DIRECTE 76,24874
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,28746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,53620

P-47 G450A332 m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,910 100,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,49440

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,89078

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,52219

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 2,52412
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Subtotal: 6,43149 6,43149

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,48784

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,61000 = 0,30614

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,34643

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,77298

Subtotal: 5,91339 5,91339

Materials

B0653P12 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55,
contingut ciment 300 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 81,10000 = 85,15500

Subtotal: 85,15500 85,15500

COST DIRECTE 97,49988
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,92500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,42488

P-48 G450A355 m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Rend.: 24,000 109,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,61333

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 2,72500

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333

Subtotal: 6,94333 6,94333

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,61000 = 0,33050

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450

Subtotal: 6,38400 6,38400

Materials

B0653P22 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50,
contingut ciment 350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 88,25000 = 92,66250

Subtotal: 92,66250 92,66250

COST DIRECTE 105,98983
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,17969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,16952
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P-49 G45R0020 m3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS,
REBLIMENT ENTRE SOLERES I RECRESCUTS.
INCLOU EL SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ,
VIBRAT I CURAT.

Rend.: 23,400 83,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,44000 = 1,49060

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 1,86325

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,98632

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 20,18000 = 1,72479

Subtotal: 6,06496 6,06496

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,87000 = 0,19179

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 96,90000 = 2,48462

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,85590

Subtotal: 3,53231 3,53231

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 67,64000 = 71,02200

Subtotal: 71,02200 71,02200

COST DIRECTE 80,61927
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,41858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,03785

P-50 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 270,000 1,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,08000 = 0,02077

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,80000 = 0,21582

A0133000 h Ajudant 2,673 /R x 19,36000 = 0,19166

Subtotal: 0,42825 0,42825

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 40,06000 = 0,02804

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,14000 = 0,00535

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,31000 = 0,00578

Subtotal: 0,03917 0,03917

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,05000 = 0,01050

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,59000 = 0,61950

Subtotal: 0,63000 0,63000
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COST DIRECTE 1,09742
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,03292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13034

P-51 G4D0U011 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, vertical Rend.: 8,750 25,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 3,000 /R x 19,36000 = 6,63771

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 4,98286

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 1,31886

A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 6,76114

Subtotal: 19,70057 19,70057

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 1,19360

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 0,75543

Subtotal: 1,94903 1,94903

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,31000 = 0,52400

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,16000 = 1,16000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,07000 = 0,15525

Subtotal: 3,03925 3,03925

COST DIRECTE 24,68885
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,74067

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,42952

P-52 G4E2H65E m2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE
BLOC FORADAT RUGÓS DE 40X20X20 CM R6
N/MM2 (58,86 KP/CM2) DE MORTER DE CIMENT
D'UNA CARA VISTA, DE COLOR ESPECIAL,
COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 50,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,270 /R x 17,44000 = 4,70880

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,468 /R x 11,32000 = 5,29776

Subtotal: 10,00656 10,00656

Materials

B0E254LA u BLOC DE MORTER DE CIMENT, FORADAT,
RUGÓS, DE 40X20X20 CM DE CARA VISTA, DE
COLOR ESPECIAL

12,500      x 3,00000 = 37,50000
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,016      x 85,73610 = 1,37178

Subtotal: 38,87178 38,87178

COST DIRECTE 48,87834
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,46635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,34469

P-53 G62A1023 u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles
d'acer galvanitzat per accés maquinaria i equips de
3,30 x 4,00 m.

Rend.: 1,000 760,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 G62A1056 u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla
d'acer galvanitzat per accés personal de 1,30 x 2,50
m.

Rend.: 1,000 225,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè
expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

Rend.: 15,000 29,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 1,29067

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,45333

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,30773

Subtotal: 3,05173 3,05173

Materials

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a
junt de dilatació

1,000      x 19,31000 = 19,31000

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent
hidroexpansiva

107,000      x 0,06000 = 6,42000

Subtotal: 25,73000 25,73000

COST DIRECTE 28,78173
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,86345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,64518

P-56 G7J2U020 m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20
mm de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada
amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

Rend.: 16,000 8,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 1,21000
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A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 2,72500

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,28850

Subtotal: 4,22350 4,22350

Materials

B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

0,500      x 4,57000 = 2,28500

B7C2U110 m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20
kg/m3 de 20 mm de gruix

1,100      x 1,87000 = 2,05700

Subtotal: 4,34200 4,34200

COST DIRECTE 8,56550
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,82247

P-57 G7J5U030 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de
fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent
amb pistola manual

Rend.: 10,000 4,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,08000 = 0,23080

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 2,18000

Subtotal: 2,41080 2,41080

Materials

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 0,630      x 2,40000 = 1,51200

Subtotal: 1,51200 1,51200

COST DIRECTE 3,92280
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,11768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,04048

G9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 110,000 33,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,49000 = 0,74509

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 0,39636

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,20982

Subtotal: 1,35127 1,35127

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,45000 = 4,73773

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 55,27000 = 0,50245

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 67,08000 = 0,60982

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 63,39000 = 0,57627
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Subtotal: 6,42627 6,42627

Materials

B9H1U012 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 24,34000 = 24,34000

Subtotal: 24,34000 24,34000

COST DIRECTE 32,11754
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,96353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,08107

P-58 G9L1UM2P m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i
reblert necessàri, 30 cm de tot-u artificial i cuneta
sense revestir

Rend.: 10,000 57,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 3,94400

A0130000 h Manobre especialista 3,000 /R x 20,49000 = 6,14700

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 4,36000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 2,30800

Subtotal: 16,75900 16,75900

Maquinària

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 0,600 /R x 48,77000 = 2,92620

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,120 /R x 39,38000 = 4,41056

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,100 /R x 59,40000 = 0,59400

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,036 /R x 56,85000 = 5,88966

C131U002 h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o
equivalent

0,600 /R x 119,81000 = 7,18860

Subtotal: 21,00902 21,00902

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,18000 = 18,21600

Subtotal: 18,26400 18,26400

COST DIRECTE 56,03202
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,68096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,71298

P-59 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100
cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30
mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà
de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada

Rend.: 4,000 80,89 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 10,24500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 10,90000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 5,77000

Subtotal: 26,91500 26,91500

Maquinària

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,08000 = 0,77000

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 1,65250

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 5,00750

Subtotal: 7,43000 7,43000

Materials

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de
40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior
de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb
dues capes de pintura esmalt, incloent part
proporcional de placa i elements d'ancoratge

1,000      x 43,80000 = 43,80000

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,005      x 78,06000 = 0,39030

Subtotal: 44,19030 44,19030

COST DIRECTE 78,53530
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,35606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,89136

P-60 GB12U020 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100
cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40
mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà
de 120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30
mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes
de pintura esmalt, incloent placa i elements
d'ancoratge, totalment col·locada

Rend.: 3,500 98,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 12,45714

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 6,59429

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 11,70857

Subtotal: 30,76000 30,76000

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 1,88857

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,08000 = 0,88000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 5,72286
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Subtotal: 8,49143 8,49143

Materials

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,005      x 78,06000 = 0,39030

BB12UC02 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 90x40 mm i brèndoles cada 12 cm de
40x20 mm, passamà de 120x60 mm i travesser
superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge

1,000      x 55,61000 = 55,61000

Subtotal: 56,00030 56,00030

COST DIRECTE 95,25173
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,85755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,10928

P-61 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 54,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 4,30222

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 4,84444

Subtotal: 9,14666 9,14666

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,06000 = 2,22556

Subtotal: 2,22556 2,22556

Materials

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 41,32000 = 41,32000

Subtotal: 41,32000 41,32000

COST DIRECTE 52,69222
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,58077

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,27299

P-62 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 67,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 4,84444
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A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 4,30222

Subtotal: 9,14666 9,14666

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,06000 = 2,22556

Subtotal: 2,22556 2,22556

Materials

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 54,03000 = 54,03000

Subtotal: 54,03000 54,03000

COST DIRECTE 65,40222
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,96207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,36429

P-63 GBB1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,650 203,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 5,30411

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 5,97260

Subtotal: 11,27671 11,27671

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,06000 = 2,74384

Subtotal: 2,74384 2,74384

Materials

BBM1U152 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 183,58000 = 183,58000

Subtotal: 183,58000 183,58000

COST DIRECTE 197,60055
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,92802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 203,52857
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P-64 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 4,000 108,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 4,84000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 5,45000

Subtotal: 10,29000 10,29000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,06000 = 2,50375

Subtotal: 2,50375 2,50375

Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer A/52B amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini

1,000      x 33,38000 = 33,38000

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 59,26000 = 59,26000

Subtotal: 92,64000 92,64000

COST DIRECTE 105,43375
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,16301

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,59676

P-65 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Rend.: 24,000 24,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 0,80667

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,90833

Subtotal: 1,71500 1,71500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,06000 = 0,41729

Subtotal: 0,41729 0,41729

Materials

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 21,84000 = 21,84000

Subtotal: 21,84000 21,84000
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COST DIRECTE 23,97229
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,71917

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,69146

P-66 GCALDEI1 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:

3 TAMS DE CANONADA D'ACER GALVANITZAT
DE DN 100 DESDE BOMBES A COL·LECTOR
IMPULSOR.

1 TRAM DE COL·LECTOR DE DN 100 FINS A
EQUIP COMPACTE DE PRETRACTAMENT.

INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I
UNIONS IN SITU O EN TALLER, AIXÍ COM
QUALSEVOL ACCESSORI NECESSARI PER AL
SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI TOTALMENT
COL·LOCAT.

Rend.: 1,000 2.153,94 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-67 GCALDPE1 U CONJUNT DE CALDERERIA FORMADA PER:

CANONADA D'ACER INOXIDABLE DE DIÀMETRE
INTERIOR 80 MM PER A DRENANTGE DE LES
AIGUES DECANTADES DINS DE L'ESPESSIDOR

DIMENSIONS SEGONS PLÀNOLS.
INCLOU BRIDES, CARGOLERIA, COLZES I
UNIONS IN SITU O EN TALLER, AIXÍ COM
QUALSEVOL ACCESSORI NECESSARI PER AL
SEU MUNTATGE PER A QUE QUEDI TOTALMENT
COL·LOCAT.

Rend.: 1,000 1.383,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-68 GD5KU010 m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de
fondària mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20,
inclòs entroncament amb tub de desguàs i marc i
reixa de fosa per a 40 t de càrrega, segons plànols

Rend.: 1,000 276,60 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 11,54000

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,66000 = 29,49000

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 65,40000

Subtotal: 106,43000 106,43000

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,69000 = 8,34500

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 1,87000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,06000 = 6,00900

Subtotal: 16,22400 16,22400

Materials

B071U001 m3 Morter M-80 0,008      x 55,54000 = 0,44432

B0A31000 kg Clau acer 0,300      x 1,13000 = 0,33900

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,000      x 0,40000 = 3,60000

B0D7U002 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

4,600      x 0,93000 = 4,27800

BD5ZU002 m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i
per a 40 t de càrrega de ruptura

1,000      x 101,38000 = 101,38000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,530      x 67,64000 = 35,84920

Subtotal: 145,89052 145,89052

COST DIRECTE 268,54452
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 8,05634

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,60086

P-69 GDKZ00I4 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE MARC AMB
TAPA D'ACER INOXIDABLE, AMB XAPA
D'ESPESSOR 4,5 MM, AMB SEGELL HIDRÀULIC ,
PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 2 T,
TOTALMENT COL·LOCAT.

Rend.: 1,000 63,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,66000 = 9,83000

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000

Subtotal: 12,01000 12,01000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t amb accessori pop. 0,100 /R x 47,50000 = 4,75000

Subtotal: 4,75000 4,75000

Materials

BDD20TI1 M2 M2 DE XAPA D'ACER INOXIDABLE DE XAPA
ESTRIADA DE ESPESSOR 4,5 MM, AMB
REFORÇOS I SISTEMES DE SUBJECCIÓ.
INCLOU PART PROPORCIONAL PER A MARC DE
XAPA CONFORMADA EN U DE DIMENSIONS 3 X 4
X 3 CM D'ESPESSOR 4 MM COMA SEGELL

1,000      x 44,25000 = 44,25000
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HIDRÀULICA.

B071U001 m3 Morter M-80 0,010      x 55,54000 = 0,55540

Subtotal: 44,80540 44,80540

COST DIRECTE 61,56540
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,84696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,41236

P-70 GDKZ00T4 m2 SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRÀMEX DE
PAS 2 X 2 CM DE 3,5 CM DE CANTELL, AMB XAPA
D'ACER INOXIDABLE D'ESPESSOR 4,5 MM,
SOBRE MARC INOXIDABLE DE SECCIÓ L DE 3 X
3 CM PER A UNA CÀRREGA DE RUPTURA DE 2 T,
TOTALMENT COL·LOCAT.

Rend.: 1,000 63,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,66000 = 9,83000

Subtotal: 12,01000 12,01000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t amb accessori pop. 0,100 /R x 47,50000 = 4,75000

Subtotal: 4,75000 4,75000

Materials

BDD20TT1 M2 M2 DE DE TRAMEX CONFORMAT PER ENREIXAT
DE PAS 2 X 2 CM DE PLETINES DE 3,5 CM X 4,5
MM, AMB REFORÇOS I SOLDADURES DE
SOLAPAMENT. INCLOU PART PROPORCIONAL
PER A MARC DE XAPA CONFORMADA EN L DE
DIMENSIONS 3 X 3 CM D'ESPESSOR 4 MM.

1,050      x 42,51000 = 44,63550

B071U001 m3 Morter M-80 0,010      x 55,54000 = 0,55540

Subtotal: 45,19090 45,19090

COST DIRECTE 61,95090
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,85853

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,80943

P-71 GDKZ0MP1 U PASSAMURS DE DIÀMETRE FINS A 315 MM
D'ACER INOXIDABLE AISI-316 DE TIPUS
BRIDA-VALONA-ARANDELA-LLIS AMB BRIDES A
CADA BANDA O UNA, SEGONS CAS DE
LONGITUTS VARIABLES ENTRE 0,20 A 0,60 M.
MATERIAL DE BRIDA ALUMINI. COMPLETAMENT
MUNTAT.

Rend.: 1,000 296,78 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-72 GDKZR010 m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb
part proporcional de suports, subjeccions, tanca,
ancoratges i pintures de protecció.

Rend.: 0,941 198,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 92,66738

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,08000 = 9,81084

A013U001 h Ajudant 4,000 /R x 20,18000 = 85,78108

Subtotal: 188,25930 188,25930

Materials

BDDZR030 m2 Planxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb
part proporcional de suports, subjeccions, tanca,
ancoratges i pintures de protecció.

1,000      x 4,07000 = 4,07000

Subtotal: 4,07000 4,07000

COST DIRECTE 192,32930
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,76988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 198,09918

P-73 GDKZR015 m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer
inoxidable en arqueta de presentació, inclòs elements
de fixació

Rend.: 1,000 175,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 GF32H78U m CANONADA D'ACER GALVANITZAT DE
DIÀMETRE INTERIOR 200 MM D'ESPESSOR 4
MM, DE CARACTERÍSTIQUES SEGONS NORMES
ISO CORRESPONENTS I PLEC DE CONDICIONS,
INCLOU PART PROPORCIONAL DE MUNTATGE,
SOLDADURES, BRIDES, CARGOLERIA I
ACCESSORIS DE MUNTATGE. COMPLETAMENT
MUNTAT.

Rend.: 11,000 56,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,98182

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 2,09818

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 20,18000 = 1,83455

Subtotal: 5,91455 5,91455

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 52,22000 = 4,74727

C2000000 h EINES I PETITA MAQUINARIA 1,000 /R x 1,59000 = 0,14455

C200P011 h BOMBÍ DE PROVES DE CANONADA 1,000 /R x 2,14000 = 0,19455
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Subtotal: 5,08637 5,08637

Materials

BFY32H78 u PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUB D'ACER GALVANITZAT.

1,000      x 2,92000 = 2,92000

BFW32H7U u ACCESSORI PER A TUB D'ACER GALVANITZAT,
DE 150 MM DE DIÀMETRE NOMINAL INTERIOR.

0,040      x 74,31000 = 2,97240

BF32H78U m TUB D'ACER GALVANITZAT DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL.

1,030      x 37,06000 = 38,17180

Subtotal: 44,06420 44,06420

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,05915

COST DIRECTE 55,12427
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,65373

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,77799

P-75 GJMSO001 U EQUIPS SONDA D'OXIGEN I SONDA REDOX
MARCA DANFOSS O SIMILAR, COMPLETAMENT
INSTAL.LADA A REACTOR BIOLÒGIC PER
CONTROL DELS EQUIPS BUFANTS, CONEXIONS
I ACCESSORIS INCLOSOS.

Rend.: 1,000 2.193,69 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-76 GJMSO0SG U EQUIPS SONDA DE DETECCIÓ DE GASOS: H2S,
CO2 I NH3 MARCA MATELCO, CONNECTAT A LES
PERTINENTS ALARMES. INCLOU CABLEJAT,
SUPORTS I CONNEXIONS ELÈCTRIQUES I DE
SENYAL. COMPLETAMENT INSTAL.LADES

Rend.: 1,000 1.786,34 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-77 GJPM00P1 U EQUIP COMPACTE DE PRETRACTAMENT HUBER
ROTAMAT RO 5 O SIMILAR, PER A UN QMÀX DE
25 L/S QUE INCLOU DESBAST AMB PAS DE
TAMÍS DE 5 MM, TRANSPORT I PREMSAT DE
RESIDUS, DESHIDRATACIÓ I COMPACTACIÓ
FINS 30-35% MS, DESSORRADOR
LONGITUDINAL I SISTEMA D'AIREACIÓ.
COBERTA FABRICADA EN ACER INOXODABLE
AISI 304/321, TOLVES DE DESCÀRREGA I
QUADRE ELÈCTRIC DE CONTROL DE TOT
L'EQUIP, INCLOENT TAMÍS, DESSORRADOR I
CLASIFICADOR DE SORRES, COMPLETAMENT
MUNTAT, AMB TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS I PROVATS.

Rend.: 1,000 50.809,98 €

______________________________________________________________________________________________________________



Projecte constructiu de l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals del Pont d´Armentera (Alt Camp)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/05/12 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

P-78 GJPV00C7 U SUBMINISTRE I INSTAL.LACIÓ DE CABINA
D'INSONORITZACIÓ PER A MUNTAR SOBRE
EQUIPS DE BUFADORS FETA AMB XAPA
GALVANITZADA AMB REVESTIMENT DE
MOLTOPRENO. INCLOU VENTILACIÓ FORÇADA
AMB VENTILADOR AXIAL.

Rend.: 1,000 1.735,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-79 GJPV00N3 U PARRILLES PER A MUNTATGE DE DIFUSOR PER
A LA OXIGENACIÓ A REACTOR BIOLÒGIC,
COMPLETAMENT MUNTADA, AMB TOTS ELS
ACCESSORIS PER LA SEVA INSTAL.LACIÓ.
INCLOU PROVA DE EFICIENCIA I 22 DIFUSORS
PER A OXIGENACIÓ DEL TANC BIOLÒGIC,
COMPLETAMENT MUNTATS A PARRILLES, AMB
TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS I
PROVATS.

Rend.: 1,000 2.332,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-80 GJPV00N7 U SUBMINISTRE DE EQUIP - PONT DECANTADOR,
MARCA DAGA O SIMILAR, MODEL MR06 TIPUS
RADIAL, DE DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES
SEGONS PLÀNOLS. INCLOU TOTS ELS
ELEMENTS PER AL SEU CORRECTE
FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT INSTAL.LAT I
PROVAT.

Rend.: 1,000 11.588,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-81 GJPV01N1 U EQUIP DE BUFADOR MARCA AERZEN O SIMILAR,
MODEL GM 25 S DELTA BLOWER SEGONS FITXA
TÈCNICA, AMB CABAL D'ASPIRACIÓ 1009 M3/H, A
3440 R.P.M DE 18KW DE POTÈNCIA ABSORBIDA,
S'INCLOURAN TOTS EL ACCESSORIS
NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA. (REF. EO
002)

Rend.: 1,000 4.760,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-82 GN0VRB01 U VÀLVULA DE RETENCIÓ DE BOLA MARCA
BELGICAST, MODEL BV-05-34 O SIMILAR, AMB
ACCIONAMENT MANUAL PER PALANCA I DE
DIÀMETRES 100 MM, DE PRESSIÓ 25 BAR.
TOTALMENT COL.LOCADA.

Rend.: 1,000 143,64 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-83 GN12VC01 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST,
MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE DIÀMETRE 100
MM, PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10
KG/CM2 I ACCIONAMENT MANUAL PER VOLANT.
COS, TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL
GGG-50, CARGOLERIA INOXIDABLE I
RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB PROTECCIÓ
EPOXI PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I TOT EL NECESSARI PER A
QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA.

Rend.: 1,000 124,41 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-84 GN12VCF2 U VÀLVULA DE COMPORTA MARCA BELGICAST,
MODEL BV-05-47 O SIMILAR, DE DIÀMETRE 80
MM, PER A UNA PRESSIÓ NOMINAL DE 10
KG/CM2 I ACCIONAMENT MANUAL PER VOLANT.
COS, TAPA I TANCAMENT DE FOSA DÚCTIL
GGG-50, CARGOLERIA INOXIDABLE I
RECOBRIMENT SUPERFICIAL AMB PROTECCIÓ
EPOXI PER INTERIOR I EXTERIOR. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I TOT EL NECESSARI PER A
QUEDAR TOTALMENT COL·LOCADA. (REF. VC
001)

Rend.: 1,000 103,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-85 GN2BS010 U BOMBA SUBMERGIBLE EN CAMBRA HUMIDA,
MODEL FLYGT CP-3102-MT-181-434-1 O SIMILAR,
PER A UN CABAL NOMINAL DE 40 M3/H I 5 M.C.A.,
AMB MOTOR DE 3,10 KW A 1435 RPM,
CONNECTADA A 380 VS 50HZ, CORBA 53434,
IMPULSOR DE 1 CANAL. PAS DE SÒLIDS 76 MM,
REFRIGERACIÓ MITJANÇANT ALETES
DISIPADORES DE CALOR, ESTANQUEÏTAT
MITJANÇANT DUES JUNTES MECÀNIQUES
DOBLES AUTOLUBRICADES AMB OLI, JUNTA
MECÀNICA SUPERIOR DE GRAFIT O SIMILAR,

Rend.: 1,000 2.632,00 €
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JUNTA MECÀNICA INFERIOR DE WIDIA, ANELL
DE DESGAST IMPULSOR DE BRONZE, ANELL DE
DESGAST VOLUTA DE GOMA ÀNIMA
METÀL·LICA, CABLE ELÈCTRIC SUBMERGIBLE,
SONDES TÈRMIQUES I ALARMA, TUB GUIA
GALVANITZAT, CADENA, SEGONS
ESPECIFICACIONS. INCLOU CONNEXIÓ DE
DESCÀRREGA PER A TUBERIA D'IMPULSIÓ DE
100 MM DE DIÀMETRE, ESPÀRREGS
D'ANCORATGE, SUPORT TUBS GUIS,
COL·LOCACIÓ I PROVES.

______________________________________________________________________________________________________________

P-86 GN32U0DP U SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BOMBA
DOSIFICADORA DE POLIELECTRÒLIT PER A LA
DESHIDRATACIÓ, MARCA PIERALISI O SIMILAR,
PER A UN CABAL 250-1425 L/H, AMB MOTOR DE
0,55 KW DE POTÈNCIA A 1000 R.P.M. INCLOU
TOTS ELS ACCESSORIS PER A LA SEVA
CORRECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 1.730,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-87 GN32U0PP U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP DE
PREPARACIÓ DE POLIELECTRÒLIT MARCA
PIERALISI O SIMILAR PER A LA DESHIDRATACIÓ,
PER A UN VOLUM DE 1000 L, AMB BOMBA
DOSIFICADORA DE 0,25 KW, DIPÒSIT D'ACER
INOXIDABLE, AGITADOR AMB
MOTORREDUCTOR DE 1,5 KW, EQUIP DE
SONDES DE MÀXIM I MÍNIM, CABALÍMETRES I
ELECTROVÀLVULA PER AIGUA. INCLOU TOTS
ELS ACCESSORIS PER A LA SEVA CORRECTA
INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 5.235,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-88 GN5BF0CT U SUBMINISTRE DE CARGOL SENSE-FI
TRANSPORTADOR DE FANGS DESHIDRATATS,
MARCA PIERALISI O SIMILAR DE DIÀMETRE 200
MM I LONGITUD 3600 MM AMB
MOTORREDUATOR DE 1,5 KW. CONSTRUIT EN
XAPA D'ACER INOXIDABLE. INCLOU TOTS ELS
ACCESSORIS, CARGOLERIA I BRIDES
NECESSÀRIS PER A LA SEVA COMPLETA
INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.

Rend.: 1,000 3.275,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-89 GN5BF0F1 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A
SOBRENEDANTS MARCA FLYGT, MODEL
CP-3045-HT-180-252-1 O SIMILAR, PER A UN
CABL NOMINAL DE 3 M3/H, AMB MOTOR DE 1,20
KW A 2875 R.P.M., Nº DE CORBA 53 252,
IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 46
MM I FACTOR DE SERVEI S-1, INCLOU
CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS
D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS
GUIA, CABLE ELÈCTRIC I TOTS ELS
ACCESSORIS NECESARIS PER A LA SEVA
INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.

Rend.: 1,000 661,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 GN5BF0F2 U SUBMINISTRE DE BOMBA SUBMERGIBLE PER A
RECIRCULACIÓ DE FANGS, MARCA FLYGT,
MODEL CP-3085-MT-182-432-1 O SIMILAR, PER A
UN CABAL NOMINAL DE 15 M3/H, DIÀMETRE DE
LA BOCA D'IMPULSIÓ DE 80 MM, AMB MOTOR DE
2 KW A 1395 R.P.M. AMB Nº DE CORBA 53 432,
IMPULSOR DE 1 CANAL, PAS DE SÒLIDS DE 76
MM I FACTOR DE SERVEI S-1, INCLOU
CONNEXIÓ DE DESCÀRREGA, ESPÀRREGS
D'ANCORATGE, SUPORT SUPERIOR DE TUBS
GUIA I TOTS ELS ACCESSORIS NECESARIS PER
A LA SEVA INSTAL.LACIÓ I POSADA EN MARXA.

Rend.: 1,000 1.672,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 GN5BF0M1 U SUBMINISTRE DE BOMBA D'ALIMENTACIÓ A
CENTRÍFUGA DE TIPUS DE CARGOL EXCÈNTRIC
MARCA MONO O SIMILAR, DE CABAL 600 A 3200
L/H AMB BANCADA I MOTOVARIADOR DE 1,5 KW
A 1500 R.P.M DE POTÈNCIA PER A BOMBAR ELS
FANGS PROVINENTS DE L'ESPESSIDOR A
CENTRÍFUGA. INCLOU BOIES DE NIVELL A
ESPESSIDOR PER A CONTROL DE
L'ARRENCADA. COMPLETAMENT PROVADA I EN
MARXA.

Rend.: 1,000 2.585,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-92 GN5BF0P1 U SUBMINISTRE I MUNTATGE D'EQUIP
EXTRACTOR DE FANGS CENTRÍFUG TIPUS
BABY2 DE PIERALISI O SIMILAR, DE CABAL
HIDRÀULIC 2,5 M3/H I 7,5 KW DE POTÈNCIA,
TOTALMENT MUNTAT I PROVAT. INCLOU
CONNEXIONS, VÀLVULES, QUADRE ELÈCTRIC
LOCAL AMB CONNEXIÓ A QUADRE GENERAL I
PLC.

Rend.: 1,000 31.850,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-93 GNEM0101 u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou:
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid

Rend.: 1,000 88,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Altres

A020010 u Muntatge i proves 86,250      x 0,20000 = 17,25000

A020015 u Transport i enmagatzenatge 86,250      x 0,05000 = 4,31250

A020005 u Materials FF 86,250      x 0,75000 = 64,68750

Subtotal: 86,25000 86,25000

COST DIRECTE 86,25000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,58750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,83750

P-94 GNEM0106 u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i
placa d'estanquitat
- DN 100
- Longitud: 500 mm.
Materials:
- Rodet: St 33
- Brida i placa: St 37.2
Acabat:
- Segons Esp Tec

Rend.: 1,000 162,29 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-95 GNEM0316 u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega 1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo   3 m
Velocitat d'elevació 2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm

Rend.: 1,000 16.725,00 €
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Nº ramals per cadena2
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves2 m

Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
Aïllament Classe F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant
embragatge

Acabats

Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau

______________________________________________________________________________________________________________

P-96 GNEM0505 u Contenidor de residus de les següents
característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

Rend.: 1,000 1.399,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-97 GNEM0545 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada
d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes buidats
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

Rend.: 1,000 610,15 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-98 GNEM1122 u Brida plana per soldar
- DN 65 mm
- PN 10 segons DIN 2.502
- Material: Acer inoxidable AISI 316
Acabat: Acer inoxidable AISI 316
- Segons Esp Tec

Rend.: 1,000 38,59 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-99 GNEM2102 u Vàlvula de papallona de les següents
característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 50
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

Rend.: 1,000 49,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-100 GNEM2105 u Vàlvula de papallona de les següents
característiques:
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar
- DN 100
- PN 10
- Muntatge: entre brides DIN 2.502
- Accionament: manual per palanca
Materials:
- Cos: ferro colat GG-25
- Disc: fosa nodular GGG-40
- Eix: acer inoxidable AISI 420
- Seients: E.P.D.M.
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec)

Rend.: 1,000 65,01 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-101 GNEM3930 u Agitador-accelerador de corrent, de les següents
característiques:

Fabricant : ABS
o similar.
Model : SB
1824 A 30/4

Posició : subme
rgible.
Potència del motor en l'eix : 3 kW.
Diàmetre hèlix : 1.800
mm.
Nº d'àleps : 2.
Angle de l'hèlix : 8,3º.
Velocitat
hèlix/motor : 56/1450 r.p.m.

Versió : estànd
ard
Estanqueitat : Junta
mecànica.
Protecció tèrmica : TCS
amb sensors tèrmics.
Protecció
estanqueitat : sistema DI,
amb sonda en cambra oli.
Material
eix : AISI-329.
Material hèlix : Fibra
de vidre-epoxi.
Pes per equip : 153
kg.

Rend.: 1,000 16.320,31 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-102 GNEM4105 u Cúpula de cobriment per a espessidor de les
següents característiques:
- Marca: ECOTEC o equivalent
- Servei. cobriment espessidor
- Diàmetre del espessidor: 4,60 m
- Gruix 5-6 mm
- Construcció: per sectors
Materials:
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L
- Unions elàstiques: neoprè
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica
estabilitzant
- Interior: laminat sense pigmentació
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)

Rend.: 1,000 3.402,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-103 GNEM4113 u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat
DIN 2440, unions i accessoris
- Servei: impulsió bombes recirculació
- Diàmetre principal: 80 mm.
- Ramals de sortida: 2 de DN 80
- Material: acer inoxidable AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

Rend.: 1,000 804,22 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-104 GNEM4135 u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de
les següents característiques:
- Diàmetre principal: DN 200
- Ramals d'entrada: 3 de DN 120
- Ramals de sortida: 1 de DN 200
- Pressió nominal: PN 6
- Material: acer inoxidable AISI 316L
Acabat:
- Segons Esp Tec

Rend.: 1,000 1.107,22 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-105 GNEM4140 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada
d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: Bombament pou de gruixos
- Diàmetre principal: 125 mm
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 125
- Material: AISI 304

Rend.: 1,000 1.327,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-106 GNEM4550 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada
d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 80 mm
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

Rend.: 1,000 230,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-107 GNEM4555 u Col.lector construït mitjançant canonada soldada
d'acer inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga
- Diàmetre principal: 65 mm
- Ramals de sortida: 2 de DN 50
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

Rend.: 1,000 235,93 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-108 GNEM5305 u Espessidor de gravetat, espessidor de piques

Descripció general:
Diàmetre interior 4,0 m
Accionament Central per eix tubular
Diàmetre hèlix espessidor 3,9 m
Alçada d'escombrat 2,3 m
Diàmetre campana central deflectora 0,5m
Tipus de passarel·la Formigó
Nº de braços d'escombrat 2
Tipus braços escombrat de fons Angle
50x50x5 mm
Tipus aborcador perimetral Recte

Materials:

Rend.: 1,000 23.540,00 €
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Piques i braços Acer al C A42b
Campana central deflectora Acer al C A42b
Aborcador perimetral Alumini

Accionament
Velocitat de sortida 0,11 r.p.m.
Acoplament motor-reductor Directe
Potència  motor 0,37 kW
Velocitat eix 1.420 r.p.m.
Protecció IP-55
Aïllament Classe F
Acabats Galvanitzat en calent (certificat)

______________________________________________________________________________________________________________

P-109 GNEM5520 u Conducte construït mitjançant canonada d'acer
inoxidable DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb
unions i accessoris:
- Servei: impulsió bombes fangs en excés
- DN 80
- Longitud: 7 m
- Material: AISI 316 L
Acabat:
- Segons Esp Tec

Rend.: 1,000 559,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-110 GNEM8000 kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports
construïts per perfils laminats i xapa de acer, amb
ancoratges,  abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

Rend.: 1,000 11,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Altres

A020015 u Transport i enmagatzenatge 11,600      x 0,05000 = 0,58000

A020005 u Materials FF 11,600      x 0,75000 = 8,70000

A020010 u Muntatge i proves 11,600      x 0,20000 = 2,32000

Subtotal: 11,60000 11,60000
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COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,94800

P-111 GNEM8001 u Deflector d'entrada a reactor biològic Rend.: 1,000 155,82 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-112 GNEM8007 u Equip de mesura de pH i temperatura marca
Endress+Hauser o equivalent, compost per:

- Electrode combinat de pH, de doble cambra,
Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida
digital: long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de
pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i
temperatura PT-100
- Transmissor de pH i temperatura
- Sistema de neteja
(Resta de característiques segons Esp Tec)

Rend.: 1,000 1.380,78 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-113 GNEM8049 u Equip de mesura de terbolesa marca
Endress+Hauser o equivalent compost per:
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en
suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d
pH/Redox, sensors de terbolesa, oxigen dissolt i
conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
- Rang de mesura:
Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
Sòlids en suspensió: 0-3 g/l

Rend.: 1,000 3.403,68 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-114 GNEM8082 u Equip de mesura de conductivitat marca
Endress+Hauser o equivalent compost per:
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria
química, aigües residuals i processos en general
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a
sensor inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores

Rend.: 1,000 2.082,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-115 GNEM8105 m Sobreeixidor de les següents característiques:
- Alçada: 200 mm.
- Gruix: 4 mm.
- Material: alumini anoditzat

Rend.: 1,000 36,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-116 GNEM9507 u Electroagitador de les següents característiques:
- Marca: DOSAPRO o similar
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs
recirculat
- Dimensions de dipòsit: 2,25x1,75x2,50 m.
- Capacitat del dipòsit: 10 m3
- Posició de treball: vertical
- Tipus d'amarratge: per brida
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm.
- Longitud de l'eix: 2.800 m.
Materials:
- Eix: acer al carboni
- Agitador: acer al carboni
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons
Esp Tec )
- Tipus: monobloc
- Potència: 2,2 KW
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp Tec )

Rend.: 1,000 4.360,50 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-117 GNEP0101 u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de
les següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

Rend.: 1,000 87,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Altres

A020005 u Materials FF 85,050      x 0,75000 = 63,78750

A020010 u Muntatge i proves 85,050      x 0,20000 = 17,01000

A020015 u Transport i enmagatzenatge 85,050      x 0,05000 = 4,25250

Subtotal: 85,05000 85,05000

COST DIRECTE 85,05000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,55150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,60150

P-118 GRGBC001 U REIXA DESBAST GRUIXOS DE BARROTS
CIRCULARS DE 10 MM, DE 80 X 100 CM,
CONSTRUIDA EN ACER AL CARBONI A.42B, D'UN
PAS DE 40 MM, RASTELL D'ALUMINI PER A
NETEJA MANUAL DE L'INTERIOR, INCLÓS
TRANSPORT I MUNTATGE.

Rend.: 1,000 354,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-119 O1CEDA03 u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 125
Inclou materials necessaris per a instal·lació

Rend.: 1,000 942,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 20,49000 20,49000

Materials

BM1EDA03 u Cabalímetre electromagnètic DN 125
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 450 m3/h

1,000      x 894,78000 = 894,78000

Subtotal: 894,78000 894,78000

COST DIRECTE 915,27000
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 27,45810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 942,72810

P-120 O1NU0007 u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor
ultrasònic per a mesura contínua de nivell sense
contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM.
Rang de mesura en condicions ideals: Líquids: 5
metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta
(distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de

Rend.: 0,965 1.045,77 €
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mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum.
Compensació de velocitat del so Inclou programari de
configuració No inclou COMMUBOX (interface PC).
Homologació: Zones no classificades Connexió a
procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i
Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART
Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet
visualització corba envolupant in situ.

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,66000 = 24,44767

A0121000 h Oficial 1a 1,300 /R x 21,80000 = 29,36788

Subtotal: 53,81555 53,81555

Materials

BM2U0006 U Transmissor ultrasònic per a mesura contínua de
nivell sense contacte amb el procés. Sensor PVDF,
Junta EPDM. Rang de mesura en condicions ideals:
Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona
morta (distància de bloqueig): 25 cm (0,8 ft) Rang de
mesura lliurement ajustable. Càlcul del volum.
Compensació de velocitat del so Inclou programari de
configuració No inclou COMMUBOX (interface PC).
Homologació: Zones no classificades Connexió a
procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i
Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART
Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet
visualització corba envolupant in situ.

1,000      x 955,44000 = 955,44000

Subtotal: 955,44000 955,44000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,600 %  s 1.009,25500 = 6,05553

Subtotal: 6,05553 6,05553

COST DIRECTE 1.015,31108
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 30,45933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.045,77041

P-121 ODDZU100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,000 8,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,08000 = 0,23080

A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 21,80000 = 1,45479

A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,66000 = 1,31198

Subtotal: 2,99757 2,99757

Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

1,000      x 5,30000 = 5,30000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 82,98000 = 0,24894
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Subtotal: 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,54651
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,80291

P-122 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,500 879,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 11,54000

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 81,96000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 87,20000

Subtotal: 180,70000 180,70000

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,69000 = 16,69000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 3,74000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 40,06000 = 28,04200

Subtotal: 48,47200 48,47200

Materials

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 100,84000 = 100,84000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

5,000      x 5,30000 = 26,50000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

2,400      x 64,34000 = 154,41600

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

1,000      x 216,82000 = 216,82000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 82,98000 = 8,29800

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

1,000      x 118,27000 = 118,27000

Subtotal: 625,14400 625,14400

COST DIRECTE 854,31600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 25,62948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 879,94548

P-123 OE22U012 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per
a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat

Rend.: 2,000 143,26 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 10,24500

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 10,90000

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,08000 = 1,73100

Subtotal: 22,87600 22,87600

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,06000 = 4,00600

Subtotal: 4,00600 4,00600

Materials

BDDZU004 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, abatible i amb tancador de
seguretat, per a càrrega de ruptura de 40 t

1,000      x 110,55000 = 110,55000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 82,98000 = 1,65960

Subtotal: 112,20960 112,20960

COST DIRECTE 139,09160
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 4,17275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,26435

P-124 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,000 8,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,08000 = 0,23080

A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 21,80000 = 1,45479

A0130000 h Manobre especialista 1,001 /R x 20,49000 = 1,36737

Subtotal: 3,05296 3,05296

Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

1,000      x 5,30000 = 5,30000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 82,98000 = 0,24894

Subtotal: 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,60190
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,25806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85996

P-125 OF21H211 m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 10'' de
diàmetre nominal, segons la norma DIN 2440 ST-35,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 0,940 182,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 20,59574
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 23,19149

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,91064

Subtotal: 48,69787 48,69787

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,06000 = 21,30851

Subtotal: 21,30851 21,30851

Materials

BFY21H1U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre
10'',soldat

0,500      x 12,17000 = 6,08500

BFW21H1U u Accessori per a tubs d´acer galvanitzat sense
soldadura, de diàmetre 10'' per a soldar

0,150      x 130,13000 = 19,51950

BF21H20U m Tub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre
10'', segons la norma DIN 2440 ST-35

1,000      x 77,96000 = 77,96000

B0A71RU0 u Abraçadora metàl.lica, de 280 mm de diàmetre interior 0,220      x 18,17000 = 3,99740

Subtotal: 107,56190 107,56190

COST DIRECTE 177,56828
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,32705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,89533

P-126 OF41B211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de
diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 2,000 56,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 2,30800

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 10,90000

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 9,68000

Subtotal: 22,88800 22,88800

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 7,81170

Subtotal: 7,81170 7,81170

Materials

BFY4741U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´
1/2,soldat

0,500      x 1,40000 = 0,70000

B0A71MU0 u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interior 0,220      x 2,06000 = 0,45320

BFW4741U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

0,150      x 9,40000 = 1,41000

BF41B20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
3´´, AISI 316

1,000      x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 23,76320 23,76320
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COST DIRECTE 54,46290
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,63389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,09679

P-127 OF41C211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de
diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 1,100 89,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 19,81818

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,19636

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 17,60000

Subtotal: 41,61454 41,61454

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 14,20309

Subtotal: 14,20309 14,20309

Materials

BF41C20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
3´´ 1/2, AISI 316

1,000      x 26,49000 = 26,49000

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,220      x 2,31000 = 0,50820

BFW4941U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2 per a soldar

0,150      x 18,68000 = 2,80200

BFY4941U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´
1/2,soldat

0,500      x 2,39000 = 1,19500

Subtotal: 30,99520 30,99520

COST DIRECTE 86,81283
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,60438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,41721

P-128 OF41D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de
diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 0,943 103,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 20,53022

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 23,11771

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,89502

Subtotal: 48,54295 48,54295

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 16,56776
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Subtotal: 16,56776 16,56776

Materials

BF41D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
4´´, AISI 316

1,000      x 30,33000 = 30,33000

BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar

0,150      x 22,98000 = 3,44700

BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
4´´,soldat

0,500      x 2,82000 = 1,41000

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,220      x 2,31000 = 0,50820

Subtotal: 35,69520 35,69520

COST DIRECTE 100,80591
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 3,02418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,83009

P-129 OFA30315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 16,700 37,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,27641

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,31856

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,30539

Subtotal: 3,90036 3,90036

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 38,43000 = 0,24623

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 40,06000 = 0,30705

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 1,207 /R x 3,43000 = 0,24790

Subtotal: 0,80118 0,80118

Materials

BFB20315 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 315 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

1,030      x 31,01000 = 31,94030

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,96000 = 0,03648

Subtotal: 31,97678 31,97678

COST DIRECTE 36,67832
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,10035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,77867

P-130 OFA30500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 16,710 94,04 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,31718

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,27624

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,30461

Subtotal: 3,89803 3,89803

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 1,207 /R x 3,43000 = 0,24776

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 40,06000 = 0,30686

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 38,43000 = 0,24608

Subtotal: 0,80070 0,80070

Materials

BFB20500 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

1,030      x 84,04000 = 86,56120

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,96000 = 0,03648

Subtotal: 86,59768 86,59768

COST DIRECTE 91,29641
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 2,73889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,03530

P-131 OFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
90 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 72,660 5,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 0,53289

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,06353

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,30003

Subtotal: 0,89645 0,89645

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,400 /R x 3,60000 = 0,01982

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,326 /R x 38,43000 = 0,17242

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,326 /R x 3,43000 = 0,01539

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,391 /R x 40,06000 = 0,21557

Subtotal: 0,42320 0,42320

Materials

BFB1U509 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 4,22000 = 4,34660

B0111000 m3 Aigua 0,008      x 0,96000 = 0,00768

Subtotal: 4,35428 4,35428
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COST DIRECTE 5,67393
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,17022

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84415

P-132 OFB1U512 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
125 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 21,710 11,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,21262

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,00415

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,78351

Subtotal: 3,00028 3,00028

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,103 /R x 3,43000 = 0,01627

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,210 /R x 3,60000 = 0,20064

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,103 /R x 38,43000 = 0,18233

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,124 /R x 40,06000 = 0,22881

Subtotal: 0,62805 0,62805

Materials

BFB1U512 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 7,63000 = 7,85890

B0111000 m3 Aigua 0,015      x 0,96000 = 0,01440

Subtotal: 7,87330 7,87330

COST DIRECTE 11,50163
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,34505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,84668

P-133 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 18,920 17,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,15222

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,24397

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,04651

Subtotal: 3,44270 3,44270

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,106 /R x 38,43000 = 0,21531
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,127 /R x 40,06000 = 0,26890

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,43000 = 0,01940

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,207 /R x 3,60000 = 0,22966

Subtotal: 0,73327 0,73327

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,024      x 0,96000 = 0,02304

BFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 12,60000 = 12,97800

Subtotal: 13,00104 13,00104

COST DIRECTE 17,17701
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,51531

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,69232

P-134 OFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
200 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 16,710 25,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,27624

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,30461

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,31718

Subtotal: 3,89803 3,89803

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,43000 = 0,02196

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 38,43000 = 0,24608

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,207 /R x 3,60000 = 0,26004

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 40,06000 = 0,30686

Subtotal: 0,83494 0,83494

Materials

BFB1U520 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 19,45000 = 20,03350

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,96000 = 0,03648

Subtotal: 20,06998 20,06998

COST DIRECTE 24,80295
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 0,74409

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,54704

P-135 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
250 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 14,760 35,86 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,62331

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,47696

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,31274

Subtotal: 4,41301 4,41301

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,213 /R x 3,60000 = 0,29585

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,104 /R x 38,43000 = 0,27078

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,125 /R x 40,06000 = 0,33926

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,104 /R x 3,43000 = 0,02417

Subtotal: 0,93006 0,93006

Materials

BFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 28,56000 = 29,41680

B0111000 m3 Aigua 0,059      x 0,96000 = 0,05664

Subtotal: 29,47344 29,47344

COST DIRECTE 34,81651
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 1,04450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,86101

P-136 OG1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer
AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament
manual
Inclou subministrament i col·locació

Rend.: 1,000 1.066,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0132000 h Peó 1,500 /R x 19,72000 = 29,58000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 11,54000

Subtotal: 62,92000 62,92000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,06000 = 40,06000

Subtotal: 40,06000 40,06000

Materials

BJ1C0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer
AISI 316 de mides 300 x 300 amb accionament
manual mitjançant volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer
AISI 303

1,000      x 928,09000 = 928,09000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060      x 70,32000 = 4,21920

Subtotal: 932,30920 932,30920
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COST DIRECTE 1.035,28920
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 31,05868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.066,34788

P-137 OG1D0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer
AISI 316, mides 300 x 300 accionament motoritzat
Inclou subminstrament i col·locació

Rend.: 1,000 2.014,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0132000 h Peó 1,500 /R x 19,72000 = 29,58000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 11,54000

Subtotal: 62,92000 62,92000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,06000 = 40,06000

Subtotal: 40,06000 40,06000

Materials

BJ1D0300 u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer
AISI 316 de mides 300 x 300 accionament motoritzat
Motor elèctric trifàsit 380 V
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer
AISI 303

1,000      x 1.849,02000 = 1.849,02000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060      x 70,32000 = 4,21920

Subtotal: 1.853,23920 1.853,23920

COST DIRECTE 1.956,21920
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 58,68658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.014,90578

P-138 OI11E010 u Subministrament i col·locació d'una bomba
d'esgotament de DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència, per
uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m.
Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de
partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert.

Rend.: 1,000 222,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

Subtotal: 36,00600 36,00600

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 37,69000 = 18,84500
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C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 52,22000 = 13,05500

Subtotal: 31,90000 31,90000

Materials

BO11E010 u Bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', de 0,78 kW de
potència, per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de
2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim
de partícules 10 mm i tipus d'impulsor semi-obert

1,000      x 147,76000 = 147,76000

Subtotal: 147,76000 147,76000

COST DIRECTE 215,66600
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,46998

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,13598

P-139 OK1AV005 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

Rend.: 1,000 184,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 19,66000

Subtotal: 30,56000 30,56000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,06000 = 6,00900

Subtotal: 6,00900 6,00900

Materials

BF1DC005 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 50mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni.

1,000      x 142,54000 = 142,54000

Subtotal: 142,54000 142,54000

COST DIRECTE 179,10900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,37327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,48227

P-140 OK1AV006 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 65mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

Rend.: 1,000 213,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 19,66000



Projecte constructiu de l´Estació Depuradora d´Aigües Residuals del Pont d´Armentera (Alt Camp)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 11/05/12 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 30,56000 30,56000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,06000 = 6,00900

Subtotal: 6,00900 6,00900

Materials

BF1DC006 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 65mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni.

1,000      x 170,30000 = 170,30000

Subtotal: 170,30000 170,30000

COST DIRECTE 206,86900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,20607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,07507

P-141 OK1AV008 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 80mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inoxidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

Rend.: 1,000 210,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 19,66000

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

Subtotal: 24,02000 24,02000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,06000 = 6,00900

Subtotal: 6,00900 6,00900

Materials

BF1DC008 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 80mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni.

1,000      x 174,81000 = 174,81000

Subtotal: 174,81000 174,81000

COST DIRECTE 204,83900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,14517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,98417

P-142 OK1AV010 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 100mm, pressió
nominal 10bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

Rend.: 1,000 217,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 19,66000

Subtotal: 24,02000 24,02000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 40,06000 = 6,00900

Subtotal: 6,00900 6,00900

Materials

BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 100mm, per a pressió nominal de 10 bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni.

1,000      x 181,54000 = 181,54000

Subtotal: 181,54000 181,54000

COST DIRECTE 211,56900
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,34707

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,91607

P-143 OK1V1VC01 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons
a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

Rend.: 1,000 188,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV1C001 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

1,000      x 109,35000 = 109,35000

Subtotal: 109,35000 109,35000

COST DIRECTE 183,47700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,50431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 188,98131
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P-144 OK1V1VC02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons
a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

Rend.: 1,000 193,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

1,000      x 113,30000 = 113,30000

Subtotal: 113,30000 113,30000

COST DIRECTE 187,42700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,62281

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,04981

P-145 OK1V1VC03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distància entre brides (DN + 200 mm). Segons les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

Rend.: 1,000 219,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV1C003 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga

1,000      x 139,26000 = 139,26000
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(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

Subtotal: 139,26000 139,26000

COST DIRECTE 213,38700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 6,40161

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,78861

P-146 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

Rend.: 1,000 247,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV1C004 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

1,000      x 165,85000 = 165,85000

Subtotal: 165,85000 165,85000

COST DIRECTE 239,97700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,19931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,17631

P-147 OK1V4RE02 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
amb clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg

Rend.: 1,000 411,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900
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Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV4PA02 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80.
PN 16. Pes 15 Kg

1,000      x 325,17000 = 325,17000

Subtotal: 325,17000 325,17000

COST DIRECTE 399,29700
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 11,97891

COST EXECUCIÓ MATERIAL 411,27591

P-148 OK1V5B03 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola DN 65 PN 10

Rend.: 1,000 199,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000

Subtotal: 45,77600 45,77600

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 0,74600

Subtotal: 0,74600 0,74600

Materials

BFV5VB03 u Vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb
recobriment NBR.
D 185 Longitud 240
Pes 12 kg

1,000      x 147,16000 = 147,16000

Subtotal: 147,16000 147,16000

COST DIRECTE 193,68200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 5,81046

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,49246

P-149 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
de bola DN 80 PN 10

Rend.: 1,000 248,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

Subtotal: 45,77600 45,77600

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 0,74600

Subtotal: 0,74600 0,74600

Materials

BFV5VB04 u Vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb

1,000      x 194,59000 = 194,59000
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recobriment NBR.
D 200 Longitud 260
Pes 17 kg

Subtotal: 194,59000 194,59000

COST DIRECTE 241,11200
DESPESES INDIRECTES 3,00 % 7,23336

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,34536

P-150 PPA900SS pa PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT ÍNTEGRE
PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

Rend.: 1,000 19.240,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-151 VILA0092 U CONTENIDOR TIPUS MUNICIPAL D'ACER
GALVANITZAT O FIBRA DE VIDRE DE 1100 L DE
CAPACITAT.

Rend.: 1,000 480,81 €

______________________________________________________________________________________________________________
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EGMP2000 PA Partida alçada a justificar per a sistemes i equips
complementaris a l'automatisme de la planta

Rend.: 1,000 3.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GG10002 PA Partida alçada a justificar per a la xarxa de terres Rend.: 1,000 1.750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GG3001 PA Partida alçada a justificar per a la instal·lació elèctrica
de baixa tensió

Rend.: 1,000 2.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GG31001 PA Partida alçada a justificar per el cablejat elèctric Rend.: 1,000 7.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

GG40001 PA Partida alçada a justificar per a enllumenat interior i
exterior de la EDAR

Rend.: 1,000 7.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XAI00025 pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de
personal, reactius i manteniment de l'EDAR durant el
període de proves de les instal·lacions.

Rend.: 1,000 7.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XAI00030 pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa
legalització de totes les instal·lacions de l'EDAR.
Incloent la redacció i tramitació de tots els projectes i
documentació necessàries (elèctrics, reactius, equips
de pressió, etc.)

Rend.: 1,000 7.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA0APAI pa Aigua Potable, Aigua Industrial i Xarxa de Reg Rend.: 1,000 6.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA10001 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
L'ESCOMESA ELÈCTRICA DE PLANTA. INCLOU
PERMISSOS, TAXES, ESTUDIS I LEGALITZACIÓ.
OBRA CIVIL I DIRECCIÓ DE LA MATEIXA PER
PART DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA I PROPIA
DE L'OBRA.

Rend.: 1,000 41.612,08 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA100EA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE A PLANTA.
INCLOU PERMISSOS, TAXES, ESTUDIS, OBRA
CIVIL I DIRECCIÓ DE LA MATEIXA PER PART DE
LA COMPANYIA DE L'AIGUA PROPIA DE L'OBRA.

Rend.: 1,000 14.027,72 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XPA100ET PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
CONNEXIÓ TELEFONICA A PLANTA. INCLOU
PERMISSOS, TAXES, ESTUDIS, I INSTAL.LACIÓ
DEL PTI DINS DE L'EDIFICI DE CONTROL.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA100IM pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER
IMPREVISTOS I MILLORES DE L'OBRA

Rend.: 1,000 60.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA100PM pa PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER XARXA
D'AIGUA INDUSTRIAL I REG

Rend.: 1,000 5.750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA100SA PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR AFECCIONS A
SERVEIS NO PREVISTES.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA8U005 pa Partida alçada a justificar per les mesures correctores
d'Impacte Ambiental, en base a l'Annex nº 22 Estudi
d'Impacte Ambiental

Rend.: 1,000 9.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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A020005 u Materials FF 0,75000 €

A020010 u Muntatge i proves 0,20000 €

A020015 u Transport i enmagatzenatge 0,05000 €



 
 

 

ANNEX 25 
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ





Annex 25-Pressupost pel coneixement de l’Administració 
 
 

1 

 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .................................................................. 859.475,39 
 
13,00% DESPESES GENERALS SOBRE  859.475,39............................................... 111.731,80 
 
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 859.475,39..................................................... 51.568,52 
 
 

Subtotal            1.022.775,71 
 
18,00% IVA SOBRE 1.022.775,71……………………………........……………..….184.099,63 

 
 

 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE                                                           €  1.206.875,34 
Expropiacions , Servituds de pas i Ocupacions Temporals                                                   9.785,18 
 

 
TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ..........€  1.216.660,52  
 
Aquest pressupost d'execució per a coneixement de l’administració puja a la quantitat de: 
 
 
(UN MILIÓ DOS-CENTS SETZE MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-
DOS CÈNTIMS) 




